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 ةرشع ةيداحلا ةعبطلا ةمدقم

 الو يتك ةمئاق نم باتكلا اذه يغلأ نأ ةرم نم رثكأ تممه دقل

 ! هعبط ديعأ

 اهرثكأو ًاراشتلا يبتك عسوأ وه تالاب باتكلا اذه نأ ملعأل يلإو

 ةغللاب ‹ ايلإ مجرت يلا هتامجرت يل وأ ةيبرعلا هتعبط ي ءاوس « ةعابط

 هتاعبط ين ءاوسو < يمالسإلا ماعلا تاغل نم ةغل نم رثكأبو ةب زيلجتالا

 ريغب تعبط يلا ىرخألا هتاعبط وأ <« يملعو يتذإب تعيط يلا ةعورشملا

 ! ملع الو ينم نذإ

 ملسملا باشلا نم مه باتكلا اذه ءارق رکا نأ فلدک ملعأل ينإو

 اهرب يلا تاهبشلا صعب ىلع درلا هيف نودجي مهن ال < تاذلاب سمحتملا

 « مہناهذآ ف ارضاح الع درلا نود الو ۽ قی رط ي مالسالا ءادعأ

 اهب ضوخم يتلا ملسملا بابشلا ةحلسأ نيب نم ناك - اذهل - باتكلا نأو

 . ءادعألا كثلوأ حم لدجلا ة5 رعم

 باتكلا يفلأ نأ ةرم نم رثكأ تمه دقف كلذو اذهب يملع عمو

 ! هرادصإ ديعأ الو يتك ةمئاق نم

 امف س - هيف ةدراولا « تامولعلا » نم يفقوم تريغ ينتأل كلذ نكي ملو

 يفقوم تريغ يبتأل نكلو - « قرلاو مالسإلا ١ لصف يت ًادحاو ًاليدعت ادع

 . هتاذ باتکلا « جہلم » نم

 ةهبشلا دأريإ وه ةنهارلا هتروص يف باتكلا هيلع ريسي يذلا چلا هد

 جملا وه كلذو . اهلطبي اع اميلع درلا مث < مالسإلا ءادعأ اهريثب يلا

 كلذ : هيلع قفاوم ريغ مويلا يسفن دجأ تحبصأف « هنم يفقوم ريغت يذلا
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 بجوتسي ةيعرشلا نم ًانولو « هقحتستال ةيمهألا نم انول ةببشلا يطعي هنأل

 ام دهج ىلإ ةجاح ي لزتملا هللا نيد اعأك .. مث . ماتهالاو لافتحالا انم

 ! بويعلا نم ءيرب هنأ تابثإل ~ سشبلا نحت

 نم رك أ دنم وحلا اذه ىلع باتكلا فيلأتب تق نيح ينأ ةقيقح ةَ

 دروأ دق نآرقلا نأ ىلإ يسفت نيبو ينيب = دنعسأ تشک ًاماع رفع

 هللا ىلص لوسرلاو يحولاو نآرقلاب قلعتي اميف باتكلا لهأو نيكرشملا تابش

 نود <« اهلطبب اع ایلع در مٹ « كلذك ةيهلإلا تاذلاب لب « ملسو هيلع

 ىطعأ الو ء ةيعرش الو ًارابتعا تاشلا فلعل ىطعأ دق درا نوکی نا

 ! عافدلا فقوم ي فقي مهتم مالسإلا نأب ًاروعش

 ةروص لكشلا ثيح نم ذحأ ناو - باتكلا نأ كتك ةقيقحو

 يف ناك اعبإو ء فورعملا ىنعلاب ًاعافد نكي مل عقاولا يت هنإف - حافدلا
 لوح تاشلا ريثت يلا ةلاضلا راكفألا كلتل ةمجاهم يقيقحلا هنومضم

 ين ىرخأ ةهج نم اهعوقوو « ةهج نم السلا ةقيقحب اهلهج مالسإلا
 تناك دقو . هيف شيعت يذلا فرحنا لطابلا اه ني رت ةيروعشو ةيركف ةيلهاج

 رصاعلا قرشتسملا تراثأ يلا يه - عافدلا ةروص ال - هذه موجهلا ةقيقح

 « ثيدحلا خيراثلا يل مالسإلا  هباتك ين « ثيمس لوتقاك درفلو »

 ةبوحصم ةقئاح تارابع نم لاق ام هفلؤمو تاشلا باتك نع لاقف

 نع « عافد » درج ةلأسملا نأ ول ةروثلا هذه روثيل ناك امو ! بايسلاب

 موجه وه هريثب يذلا نأب ةحيرص ةرابع ي رقأ دق هتاذ وه هنإ ىلب ! مالسإلا
 ىلا اياضقلا نع ثيدحلا ءانثأ يت هميهافمو برغلا ةراضح ىلع فلولا

 ٍِ مالسالا ءادعأ اه رٿ

 ةيمالسإلا ةوعدلاو ةيمالسإلا ةباتكلا لقح ين ييرجت نإف كلذ عمو
 وه سيل تاشلا ىلع درلا نإ ىلع ييتلد دق <« نامزلا نم ةرتفلا كلت لالح

 . مالسإللا نع ةباتكلا يق الو ةوعدلا يل حيحصلا جيلا
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 ؛ ساتلل اهحيضوتل ءادتبا مالسإلا ى قئاقح ضرع وه جيحصلا جملا نإ

 ةيئاكمإ وأ هتيحالص وحن مهسوقن يف لؤاست ىلع ةباجإ الو « ةهبش ةببش ث لع ادر ال

 باتكلا ىلع بجاولا « نايبلا » لجأ نم اعإو . رضاحلا رصعلا يف هقيبطت
 هذه ضرع ءانثأ يت - سآب ال مث . نيملسملا لايجأ نم ليج لكل ءاملعلاو

 نم اهليوات ءاسي وأ اهمهف ءاسي يلا طاقنلا ضعب دنع فوقولا نم - قثاقحلا
 تناك ةقيقحلا يل وجلا اذه لثم يو ! ءاوس ءاقدصألا وأ ءادعألا لبق
 ! باتكلا لهأو نيكرشملا تابش ىلع نآرقلا دودر درت

 اهضوخم يلا لدجلا ةكرعم نإ .. رحل ءيش ىلع يلد دق ةب رجتلا نإ مث

 ةقيقحلا يل قحتست ال <« مالسإلا ءادعأ عم سمحتملا لسا بابشلا

 أ دهجلا نم اف لذي ام

 الو ةقيقحلا نع ًاثحب لداجت ال نيلداجملا ءالؤه نم ةبلاغلا ةرثكلا نإ

 . ةنتفلا ةلواحمو تاببشلا ةرائال طقف امإو <« ةفرعملا يث ةبغر

 ولو « مهعم ةيلدج ةكرعم يل لوحخدلا وه سيل مهلع يقيقحلا درلاو
 أ مظحل يق درلا مهمحفأ

 نيملسملا نم جذامن جارخإ وه مالسإلا موصخ ىلع يقيقحلا درلا اعز

 ‹ ةقيقحلا هذهل ًايعقأو ًايقيبطت ًاجذوع تحبصأف « مالسإلا ةقيقح ىلع تب رت

 مقأو ي هتعقر حیسوتو <« هلم راك الآ ىلإ نوعسيو + هنوبحيف ساتلا هارب

 . ةايحلا
 لاج وه اڌهو « « ضرألا يل ثكميف سالا مفتي + يذلا وه اذه

 . مالسإلل ةيقيقحلا ةوعدلأ
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 ةمئاق نم باتكلا يغلأ نأ ةرم نم رثكأ تسمه اهلك بابسألا هذهل

 كأ يف هيلع بابشلا لابقإ نم فرعأ ام مغر « هرادصإ ديعأ الو ينك

 . هتاخل نم ةغل نم رثكأ ينو « يمالسإلا ماعلا يث ناكم نم
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 هثعبط تعنم اأ ناف ! باتکلا اذهل ةبسنلاب يدي نم حرخ رمألا نكلو
 ! ملع ريغبو « ينم نذإ ريغب كلانهو انه عبطي نأ نمآ نلف « ةعورشلما

 حح بلآ جلا ناو « ساأنلل ةقيقحلا هذه ناييب يفتك | كلذل

 ادع اميف ء ليدعت رغب وه امك هرادصإ ديعأ مث « عابتالا بجاولا
 ًاحسيحصت ٠ قرلاو مالسإلا » لصف ي هيلإ ترشأ يأ دحاولا ليدعتلا اذه

 محاغم نم هيف درو ام ضعبا
 . ليبسلا ءاوس ىلإ انيدهب نأو ٠ لوقن امو لمعن اع انعفني نأ لأسأ هتلاو
 . « ببنأ هيلإو تلکوت هیلع « هللأب الإ يقيفوت امو »

 ےس رھ
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 باتكلا ةمدقم

 . نيدلا ءازإب ةفينع ةمزأ مويلا « نيفقللا » نم ريثك يلاعي
 افإ « ييضاملل ي كلذك ناك اذإو ؟ ةابحلا قئاقح ىدحإ نيدلا له

 ناكم ضرألا ين دعي ملو « ةايحلا هجو ملعلا ريغ دقو « موبلا كلذك لازي

 ؟ ةيملعلا قئاقحلاو ملعلا ريغل

 ‹ نيدت ءاش نف « « يصخش جازم » وه مأ ؟ ةيرشب ةجاح نيدلا ىه
 ؟ نايس كاذو !اذهو « دحلأ ءاش نمو

 . مالسإلا نأشب كلذك ةفينع ةمزأ ي مه مث

 سيل هئإ . هدحو جيسن نيدلا اذه نإ : ساتلل نولرقي مالسإالا ةاعد نإ

 ىلإ وه لب « لئاضفلل ةيبرتو « حورلل بيذهت درج سيل « ةديقع درج
 ميرشتو <« نزاوتم يعاټجا ماظنو ۽ لداع يداصتقا ماظن كلذ بتاج

 لك : ةيندب ةيب رتو « يركف هيجولو « لود نوناقو ء يئانج عيرشتو « يدم
 بيذهنلاو يقلخلا هيجوتلا نم جازم يو « ةديقعلا نم ساسأ ىلع كقلوأ

 . يحورألا

 دق مالسإلا نأ اونظ اوناك دقف « نورئاح مينمزأ يث « نوفقعملا » و

 ةيمالسالا ةوعدلا باحصأب نواج افي ءالوأ مه اه مث ۾ هضارغأ دفنتساو یہننا

 عضوي قيحسلا يضاملا ثارت نم ًاثيش سيل نيدلا اذه نإ : مهل تولوق

 هذه يف يح نئاك وه امنإ < دئاقعلاو مظنلاو راكفألا فحتم يف مويلا

 رحآ ماظن يأ هكلع ال ام لبقتسملا يل ةايحلا تاموقم نم كلعو « ةظحللا

1۲ 



 ةيعويشلاو ةيك ارتشألا فللذ يل اع « مويا ىتح ةيرشبلا هتفرع

 اذهأ نوحخرصيو . مهسفنأ نوكلع الف < ةأجاشلا مهزېت كالذ دثع

 ةأرملا لحجم يذلا ماظنلا .. ةينامسأرلاو عاطقإلاو قرلا حابأ يذلا ماظنلا

 مطقلاو مجرلا هتابوقع لعجج يذلا ماظنلا . اهراد يف اهسرحيو لجرلا فصن
 مهمسقيو ‹ ناسحإلا ىلع نوشيعي هلهأ كرتي يذلا ماظنلا .. دلجلاو
 شيعلا تانامض هيف نوحداكلا كلم الو « ًاضعب لختسي اهضعب تاقبط
 ًالضف « مويلا شيعي نأ نكعأ .. اذكو اذك عنص يذلا ماظنلا .. ميركلا

 نيب مولا موقي يذلا رابجلا عارصلا ي عيطعسي ماظن وهأ ؟ لبقتسملا نع
 ىلع فقي نأ « ! ةيملع» سسأ ىلع ةمئاقلا ةيداصتقالاو ةيعاتجالا مظنلا
 1 ؟ حافكلاو ةعراصملا نع ًالضف ء هيلجر

 هذه مهتءاج نيأ نم « نيفقفلا » نم نوللا اذه فرعي نأ ًالوأ یخبتیو

 « نيدلقم مأ « ريكفتلا يل ءالصأ امنوددري مهو اوئاك نإ اوفرعيل ٠ تاببشلا
 . كومهقي الام توددرب

 ٤ يتاذلا مهريكفت ةجيتن يه الو « ةصاخلا مهتابش تسيل ًاعطق امنإ
 . ثيدحلا خب راتلا نم ًاثيش فرعتل ءارولا ىلإ ثاوطحخ عجرالو

 « يمالسإلا ماعلا اب روأ نيب ةيبياصلا بورحلا تماق ىطسولا روصعلا يف
 نظی نم ءیطح نکلو < نامزلا نم ةرتفدعب تتكس م . اهراوأ رعتساو
 نح ةلماك ةحارص يف لوقي ينلأ دروللاأد وه اهف . كلاذنيح تہتنا انآ

 بورحلا تبا نآلا ) : لوألا ىمظعلا برحلا ين سدقملا تيب ىلع ىلوتسا
 ! ؟ عةيييلصلا

 ماعلا ىلع فحزت ةرمعتسملا ابروأ تذحنأ نيقباسلا نيترقلا شو
 هرماتو قيفوت ةنايح دعب « رم زيلجنالا لحد 1۸۸١ ةنس يشو < يمالسإالا
 زيلجتالل دب نكي ملو . يارع ةماعزب ةيبعشلا ةروثلا دض لالتحالا شيج عم
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 اهب نونمأيو ‹ يمالسإلا ماسلا ي مهمادقأ اهب نوعبشي ةسايس نم

 يف ثدحعب اسيروتكف ةكللا دهع ي ةيناطبربلا ةرازولا سيئر نوتسدالج
 ءاضعأل لوقيو فحصملا هديب كسميف « ةسايسلا هذه نع حوضوو ةحارص
 انل رقي نلف « نييرصملا يديأ نيب باتكلا اذه ماد ام هنإ » : مومعلا سلجم
 . « دالبلا فلل يت رارق

 هتسادق عزنو ۽ نيدلا ىّرَع نيهوت يه ةبولطملا ةسايسلا تناك دقف تذإو

 ٤ هتم اوخلسنیل < ‹ مهرتامضو مهراكفأ ين هتروص هيوشتو « هلهأ سوفت نم

 !ورقتسي نأ نورمعتسملا میطتسپ یتح ۽ بادار هماکحأب كاسمتلا نم اورقنيو

 ! دالبلا هذه ی

 اسر راک ذأو ٠ i تاور تادا ها وس ۽ اسا ةشيقح نع ایش

 مراكم ىلإ ةيرظن تارعدو « « ةكرلا » لجأ نم ارقي نآرقو « ةيفوص قرطو
 ماظن مالسالا اا ¢ يعاجاو يداصتقا ماظن مالسإلا !e 1 قالحالا

 ةيب رل ماظنك مالسإلا اأ < ةيجراخلاو ةيلحادلا ةساسلل روتسدو مكحلل

 ءيش هلم سردي ملف .. ةايحلا ىلع نميهمو ةايحك مالسإالا .lu . ميلعتلاو

 نور شتسملا اهعضو يلا تاشلا EL الدب مه سرد اإو بااطلل

 ًاذيفنت « مهيد نع نيملسملا اهب اونتغيل . نييبروألا نييبياصلا نم مهريغو

 . ابرو مه اوسرد هلک اذه ناکم يتو

 ةيداصتقالا مظتلاو . ابروآ ين تماق يتلا يه ةقحنا ةيعاتجالا مظنلا

 يه ةحلاصلا ةيروتسدلا مظنلاو . يبروألا ركفلا اهعدتبا يتلا يه ةقحلا

 . ةيسنرفلا ةروثلا .اهتررق ناسنإلا قوقح . نييبروألا براجت اتاقص يلا
 اهسسأ تعضو ه ةراضحلا» و . يزيلجنالا بعشلا اهررق ةيطارقعدلاو

۴ 



 درا انآ ىلع ابرو مح تروص < راصتحخابو . ةيئامورلا ةيروطاربمإالا

 مايق هل یجری ال لیض مزق هنأ ىلع قرشلاو « ءيش هقیرط يف فقب ال رابج
 . كانه نم هلک هنایک ًادمتسم « ابروآل ًاعضاخ نوکی نأ الإ

 سحت ال نيرصلا نم لايجأ تأشنو . اهلعف ةسايسلا كلت تلعفو

 تقرغو « ابروأل تدبعتسا دق لايجأ , ًاصاح ًانايك الو ًابتاذ ًادوجو اه
 « اطوقعب ركفت الو اہنويعب رصبت ال لايجأ . اهرارق رحآ ىلإ ةيدوبعلا يت
 ! راكفأ نم اه نوديري ام الإ قنتع الو < كويبروألا اه هاري ام الإ ىرت الو
 .مالسإلا راطقأ نم رطق لك ين هل هيبش وأ هلثم ثدح رصم يف ثدح يذلاو

 اهعضو يلا ةموسرملا ةسايسلا هذه ةصالحن مه مويلا « 4 توفقتملا » و

 ! طيحملا ىلإ طيحملا نم هلك يمالسإلا ملاعلا يف رامعتسالا
 نيدلا نع نوفرعي الو ‹ تاهبشلا الإ مالسإلا نع نوفرعي ال مهنإ

 لصفب - نييبروألاك ~ نوداني مهف كلذلو . نويبروألا مينقلام الإ هلك
 . نيدلا نع ملعلا لصفو « ةلودلا نع نيدلا

 ‹ ءيش ابروأ هنم تخلسنا يذلا نيدلا نأ - مهتافغ يت ~ نوسني مهو

 تاسبالملا نأو . رخآ ءيش ةيمالسإلا ةوعدلا باحصأ هيلإ وعدي يذلا نيدلاو
 تاسبالم « هنم روفنلاو نيدلا ةاداعم ىلإ اهب تدأو « ابروأب تطاحأ يلا
 نأ نكع الو « يمالسإلا قرشلا ين اهلثم ثدحب مل « كانه موقلاب ةصاحخ
 ةايحلا ريبدت نع ةلرع يأ هكرت وأ ‹ نيدلا ذبن لإ مهتوعد ي مهف . ثدحي
 ‹ ةزهاج ًاراكفأ نودروتسي ام إ « داصتقالاو ةسايسلاو عمتجملا نوئش فيرصتو
 . كانه موقلا هددري ام نوددريو

 تنضتحا كانه ةسيثكلا نأل « نيدلاو ملعلا نيب ابروأ يف عارصلا اشن دقل
 ةملك اهنأل « ةسدقم قئاقح اهنإ تلاقو « ةنيعم تايرظنو ٠ ةيملع » ًاراكفأ
 ‹« تايرظنلاو راكفألا هذه داسف يي رجتلاو يرظنلا ملعلا تيثآ املف 1 ءامسلا
 نيدلاب اورفکیو « ةسيتكلاب اورفكيو ملعلاب سانلا نمؤي نأ نم دب نكي م
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 ررحتلا ي ةبغرلاو عارصلا اذه ةدح يت دازو . نيدلا لاجر مش هروصب امك

 ء ةيفإ ةطلس اهسفنل تضرف ابروأ يق ةسينكلا نأ ء نيدلا ٠ ةقبر » نم

 دراطي ًاعشب ًالوغ تراصف « ةيروتاتك دلا دح ىلإ اهقبيطت ين تطتشاو

 لذا عوضخلاو < تاواتإلا مملع سضرفپ « مهمانمو ممظقي يف ساتلا

 ! هللا ةملك مساب ء« تافارخلاو ماهوألا مهيلع ضرفي امك « نيدلا لاجرل

 ضرألا ةيوركب اولاق مينأل « راتلاب مهقيرحشو ءاملعلا بيذعت ناكو

 ریمضو « رح ركف بحاص لك ىلع ضرفب ٹیحب ةعاشبلا نم - الفم -
 هل دوعي ال ٽیحب هلیبکت وأ ‹ مشبلا لوغلا اذه مطحت ي دعاس نأ ورحتم

 سملتو - ةسينكلا هتروص امك - نيدلا حيرجت راصو . ناطلس ساتلا ىلع
 . رارحألا نيركفملا ىلع كلانه ًاسدقم ًايجاو « هيف بويعلا

 ء نيدلاو ملعلا نيب لصفت اذا ؟ انلاب اف يمالسالا قرشلا يت انه نحن امآ

 يوما نم ةدرج ةصلاخ ةيملع ةقيقح يأ ؟ عارصلاو عأرنلا امہنيب میقنو

 ؟ مالسإلا لظ يف ءاملعلا لع داهطضأ عقو ىتمو ؟ ةديقعلاو نيدلاب تمدطصا
 ةعيبطلاو ةسدنهلاو كلفلاو بطلا ين ءاماع مايقب دهشي خيراتلا وه اذه

 ملعلا نيب عارصلا مهسوفن ين مقي ملف « مالسإلا لظ يف اوغبن « ءايميكلاو
 قرحلا ىلإ وعدي ام ةمك احلا تاطلسلانيبو مهيب ماق الو « ةديقعلاو

 . بيذعتلاو
 حيرجتو < ملعلا نع نيدلا لصف ىلإ « نيفقنلا » كئلوأ عفدب يذلا اف

 أرص هبشي امو « ةسارد الو يصعو نود - هيف بويعلا سملتو ؛ نيدلا
 ؟ نورعشي ال مهو هوعرج يذلا يرامعتسالا مسلا الإ ~ نيمومحملا

 بتك أ انأو لاح يأ ىلع يباسح ين نكي مل نيفقغملا نم فنصلا اذه

 ي ممنودلقي نيذلا ءيقي ىتح « باوص ىلإ نوئيفي ال مهف . باتكلا اذه

 تسيل اهنأ اوفرعيو < ةدحلملا ةيدالا مهتراضح نم اوسأيب نأ دعب « برغلا

 ماظن . تقولا تاد يت يلاحور يدام ماظن لأ اودوعيف ء صالحا قي رط
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 . نآ يل ةايحلاو ةديقعلا للمشي

 . رينتسملا ركفملا صلخملا بابشلا نم ىرحخأ ةفلاط يباسح ين ناك ااو

 ضرتعت تاشلا هذه نكلو <« ةقيقحلا لإ لوصرلا يف ةيغرلا قداص بابش
 هسشويع نع بجح دق رك املا رامعتسالا نأل < ًادر اه ملعي الغ هقيرط
 ةيعويشلا نيطايشو رامعتسالا ديبع نألو . تاملظلا يف ًارثاح هكرثو « رولا

 ةيرحلا قيرط « حيحصلا قي رطلا ىلإ يدتهب نأ ةيشخخ هليلضت يق نونعع
 ءالعتسالاو ةماركلاو

 هللا ىجرأو < باتكلا اذه مدقأ ركفلا صلخملا بابشلا اذه ىلإف
 : . تاهبشلا هقيرط نم ليزأل ينقفوي نأ
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 ؟ هضارغأ كفنتسا له نيذلا

 ةوشن ين رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا يت نييب رغلا نم رثك نظ
 ! ملعلل هناكم ىلحخأو « هضارغأ دفنتسإ دق نيدلا ثأ « ةيملعلا تاراصتنالا

 ف سفئلا 4 ءاملع# و عامتجالا 2 عامل مطعم نظل الح للعو

 لحارم ثالث ىلإ ةيرشبلا ةايح مسقي ًالثم ديورف اذهف . يبرغلا ماعلا

 ةريخألاو ةعلااو <« نيدتلا ةلحرم ةيناقلاو « ةفارخملا ةلحسرم لوألا : ةيجولكيس
 1 ملعلا ةلحرم يه

 ىلإ ابروأ ءاملعب تدا ىلا ثاساللاو بابسألا ةمدقملا يت انحرش دقو

 يذلا عارصلا نإ انلقو « هنم ةرفنلا « نيدلل ةيداعملا ةرظنلا هذه قاتتعا
 ةسينكلا هلوقت ام نأ - قحب - نورعشي مهلعج دق ءاملعلاو ةسيئكلا نيب ماق
 یتح ملعلل هناكم يلح نأ بحب هنأو . ةفارخو رحأتو طاطحلاو ةيعجر

 . ةيلدملا قيرط يف مدقنت نأ ةيرشبلل حاتي
 يه « هرمأ ىلع بولغا يمالسإلا قرشلا ي دیاقتلا يودع تناك مث

 قيرط وه مدقتلا ىلإ ديحرلا مهقتيرط نإ « هلهأ نم نيك اسملل تليخ يلا
 امك « مهيد اوذبنب نأ مهيلع نأو !  ةرفاظ مويلا املأل  ةرفاظلا ابروأ

 رحخأتلاو طاطحنالاو ةيعجرلا ي نيرداس نولظيسف الإو « اهنيد ابروأ تذبن

 ! ةفارخبلاو
 ! نيدلا ءادعأ نم مهلك اوسيل كلذ عم اهباتكو ابروأ ءاملع نكلو

 اوفرعو : ةدحللا ابروأ ةيدام نم مهسوقل تررحت نولوقعم موق ميلو
 مهلثمأا زربا نمو , تقولا تاذ ين ةيلفع ةجاحو ةيسفن ةجاح ةديقعلا نأ

 نع ىهتا مث « اکاش ًادحلم هتايح أدب يذلإ يكلفلا ماعلا زنيج سميج
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 دوجو الإ اهلحب ال ىربكلا ملعلا تالكشم نأ ىلإ يملعلا ثحبلا قيرط
 ةعاحل ياللا نيدلاب ديشب يدلإ ريهشلا عامتجالا ماع جرب زنیجو 1 لإ

 اذ يهاه مث . دحاو ماظنو ةدحاو ةركف يئ يحورلاو يداملا نيب هعمل
 اروا نإ » : ةعرابلا ةقداصلا هتسلك لوقي موم تسرسوس روهشملا بتاکلا

 نئاك ملعلا نكلو <« ملعلا وه ديدج هلإب تنمآو « اهطإ مويلا تذبل دق
 « مويلا هتبشي ام ًادغ يفني وهو <« سمألاب هاقنام مويلا تبثي وهف « بلقتم
 إ ٤ نورقتسب ل ۽ يئاد قلق ي هدابع دج كلذل

 برطضملا برغلا هيف شيعي يذلا مئادلا قلقلا اذه . ةقيقح اإ
 ضارمألا فلتخع مميصيو « كانه سانلا باصعأ دسفي يذلا ىلقلا
 ىلا دائتسالا نود <« ضرألا ي مئادلا عارصلا ةجيتن وه < ةيبصعلاو ةيسفنلا
 ةيداصتقالا مظنلا . ريغتي مهوح- نم ءيش لك . ءامسلا وأ ضرألا يت ةتباث ةوق
 قئاقحو . رختت دارفالاو لودلاإ تاقالعو . ريغتت ةيسايسلا مظنلاو . ريغتت

 مهعارص يف دارفألا الإ دنتسب ةعبا ةوق كانه نكن مل اذإف . ريغتت ملعلا
 يه : ةدحاو ةيمتح ةجيتن كانهف « ءايشألاو سانلاو ةايحلا عم رابجلا
 , بارطضالاو ىلفلا

 يذلا نسألا اذه الإ رشبلا ةايح ي اميدؤت ةمهم ةديقعلل نكي مل ولو
 رشلا یوق مواقبو « هلامعأب هيلإ هجوقي وهو < هللا باحر ي ناسنإلا هدجب
 راظتناو هتدارال ًاذيغنت ضرألا ريمعتل حدكيو « هتاضرم ءاغتيا نايغطلاو
 . داز ريع اهنم دورتلاو « ةديقعلاب كسمتلل ًارربم كلذ ىفكل « هتبوخل

 ؟ ةايحلا دلاخ رحخآ ملاعب ناعرالا رغب وه ام ؟ ةديقع رغب ناسنإالا امو
 هتلاضو رمعلا رصقب روعشلا . ءانفلا روعش هيلع يلوتسي نأ دب ال هنإ

 يف ققحیل « هتاوهش ءارو عفدنب ذثدنعو . هلامآو درفلآ مالحأ ىلإ سايقلاب
 مفانمو < ضرألا ىلع بلاكتبو . عاملا نم رذق ربك أ ةريصقلا هتايح

 ةديحسولا ةصرفلا هذه يت ققحيل ٠ يشحولا ضرالا حارصو < ضرالا
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 .. بيرق عفن نم هيلع ردقي ام لك هل ةحاتملا

 يف نوطبېو <« مهراكفأو مهسيساحا يف نوطبهب .. ساتلا طب و
 عارصلا ملاع ىلإ نوطبم . اهقيقحت لئاسوو ةايحلا فادهأل ميتاروصت

 دو نم ةرطاح هيف رطخع الو < ةعيفر ةيناسنإ ةرصاب ضبني ال يذلا صضيغبلا
 < ةزيرغلا تارورضو دسجلا تاورن ىلإ نوطيمبو . قداص نواعت وأ ةمحر وأ

 . ميرك يلاسإ ىنعم الو ةليبن ةفطاع ىلإ ةظحل نوعفتري الف
 ًاتيش نوققحي - رابجلا مهعارص يل « قيرطلا ين - مهنأ كش الو

 يذلا بلاكتلاب هلك كلذ نودسفي مهنكلو . عاتملا نم ًاثيشو < مغنلا نم

 دحلا ىلإ مهكلمتت تاوهشلا نإف دارفألا امأغ . عاتملاو عقتلا ىلع هنوبلاكتي

 « اهتافرصتب نيموكحم <« اهتاورنل نيعضاحخ « اه ًاديبع هيف نوحبصي يذلا
 اهريصف ممألا امآأو . اهناطلس نم نوصلخمب الو <« اهنم مهسفنأ نوكلع ال
 ةادالا كلت - ملعلا لوحتو «ء ةايحلاب عاتلا دسفت يلا ةرمدملا بورحلا ىلإ

 . بيهرأا رامدلاو « قلطملا مطحتلا ىلإ هيناسنإللا عفن نم - ةريطخلا ةرابجلا
 اهحنم يلا ةحسفلا الإ ةبرشبلا ةايح ي ادت ةمهم ةديقعلل نكي مل ولف

 نوعتمتسيو <« مهلامآ لك ايف نوققحب ةدلاح ةايح يئ لمألاو « ءايحألل

 الإ ةجيتن نم كلذل نكي م ولو .. عاتم نم مهسوقن ي رطح ام لكب امف
 ةدولاو بحلا رعاشمل ةصرفلا ةحاتإو ‹ ضرألا يل عارصلا ةدح فيفخت
 . داز ري ابنم دوزتلاو ةديقعلاب كلسمتلل ًارربم كلذ ىفكل « ءاحالاو ةمحرلاو

 نم « ةعيفرلا دئاقعلاو ةيناسنالا راكفألاو العلا ئدابلا باحصأو

 ليبس يق تايغطلاو رشلا ىوقل دومصلاو <« حافكلا ىلع ربصلا مب يذلا اذ

 مهضعب يضقب دقل ؟ هنورظتني يذلا عقلا امو ؟ راكفألاو ئداسبملا هذه
 ةديقعلا حافت نلو . دوشنلا عفتلا ىلع لصحب نأ نود هتايح مبلغ للہ

 اهحشکت مئ < ريغصلا اهفده ققحتي امثير الإ يصخشلا عشلا ىلع ةينبلا

 . روذج ريغب موقث اهنأل « ريصاعألا
 . دومصلاو ربصلا ىلإ عادلا وه نذإ بب رقلا عفنلا سيل



 ! داقحألا نم ريصلاو ةوقلا نودمتسي « نيحلصملا ١ ضعب نإ ةقيقح
 هلك ليجلا داقحأ وأ < سانلا نم ةفئاط داقحأ وأ < ةيصخشلا مهداقحأ

 . ٠ حالصإلا » يف مهفادهأ ضعب ىلإ نولصي دقلو . هيف نوشيعب يذلا
 يش باذع لك نولمتحي ثيحب طئعلاو ةدحلا نم مهداقحأ نوکټ دقلو

 . بحلا ىلع ال _ دقحلا ىلع ةيثبلا دئاقعلا نكلو . نودشني يذلا فدملا ليبس

 دقو . ةتوقوم ةلكشم لحت دق . قحلا ريخلا ىلإ ةيرشبلاب ريست نأ نكع ال
 ةيرشبلا هيناعت ام لكل ًاحلاص ًاجالع طق نوكت نل اهنكلو . ًاعقاو ًاملظ عفرت
 لدبتستف  مئاخسو داقحأ نم اهف اع  فرحنت نأ دب الو « مالآلا نم

 . طوب ًاطوبهو « ملظب ًاملظو « رشب ارش
 نسم اهءاذغ دمحست ال ياو ء بيرقلا عفنلا ىلع موقت ال يلا ةديقعلا

 يلاو « قحلا ءاإلاو ليبنلا بحلا فدمتست ياو ٠ دافحألاو مئاخسلا

 ىلا ىه اهدحو ةديقعلا هذه .. ريخلا سانلل بحت اهلأل رشلإ براحت

 ا . ةيئدملا بكر يئ مامألا ىلإ مهب عفدتو « ساتلا عفت
 بح نم قثبنلا ربكألا « بحلاب » ناعإلا ريغب اهيلإ لييسلا فيكف

 هب ساقت يذلا رك ألا ١ قحلا د و < للاب لوصوملا ريك ألا ۾ رضا ١ و ¿ هللا

 يفني يذلا رحآلا ملاعلاب ناعإلا ريغب اميلإ ليبسلا فيكو ؟ ةايحلا قئاقح
 « دولخلاو ماودلاب ساسحإالا اهحنميو <« ضرألا يف ءانفلاإ رطاخ حورلا نع

 ةليبثلا رعاشملا عايضو « ةر الب دهجلا عايضب ساسحإالا اع يفنيو
 ؟ ءارچ الب
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 . رح للا مويلأو يآ ف ةا يقع لک .. ةديقعلأ نع اله

 . رخ باسح هل مالسإلا نكلو
 نوفرعي ال < هضارغأ دفنتسا دق مالسإلا نأ مهاب يت رطخحم نيذلاو

 . ماللسإالا ءا ادال

 سردتل رامعتسالا اع و يلا خيراتلآ سورد ٤ !وظفح اک ~~ مها
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 هيجوتو مانصألا ةدابع منل لزت دق مالسإلا نأ نوفرعي - ' ةبرصملا سرادملا يف
 ةرحانتم ةقرفتم لئابق نوشيعب برحلا ناكو . دحاولا هللا ةدابع ىلإ ساللا

 رسيا نوبعليو « رمخلا نوبرشي اوناكو . ةدحاو ةمأ مهلعجو « ميليب فلأف
 مرح ام . مہیلع همرجو ۽« كلذ نع مهاہف < ةقلحلا دساقلا توبكت ريو

 اعدو . خلا ...و تانبلا دأوو رأثلاب ذحألاك « ةئيسلا تاداعلا ضعب مهيلع

 تاوزغلاو بورحلا تماقو « اهرشنب اوماقف ةوعدلا رشنل هب نينموملا مالسإلا
 . مويلا ةفورعملا هدودح ىلإ مالسإلا راشتناب تہتنا يتلا

 تهنتا دق ةي رات ةمهم يهف نذإو ! مالسإلا ةمهم تناك فلت . طقف

 دبع نم مولا يالسإالا ماعلا ي سيل .. اهضارغا تدفنتساو مويلا

 رمخلاو . بوعشو ممأ ين _اريثك وأ ًاليلق - تباذ دق لئابقلاو . مانصألا
 تدسجو دسقو . عمتجملا «روطتل » اهرمأ كلورتم ةيقلخلا لئاسملاو رسيملاو
 دق ةوعدلا رشنو .. ةلواحملا نم ةدئاف الف <« اه نايدألا ميرحن مغر
 مالسإالا دقنتسا دقف نذإو .. ثيدحلا خيراتلا يت ناكم هل دعي ملو « یتا

 . ءانغلا اهدحو اضف ۽ ةنيدحلا ئدابلا ۲ لإ هجتن نا مويا ایلعو « هضارشا

 كلذك وهو « سرادملا يف انئانبأل اهسردن يلا تاساردلا يحو فللذ

 سوفنلاو ةفيعضلا ناهذألا يت ىدبتي امك ٠ عقاولا رمألا » هنومسي ام يحو
 . برغلا ناطلسل ةدبعتسملا

 . مالسإلا لزن مف نوكردي ال كقلوأو ءالؤه نكلو

 ناطلس لك نم ررحتلا . «ررجتلا ١ وه ةدحاو ةملك ي مالسإلا نإ

 يف مئادلا مدقتلا نع اهب دعي وأ ةيرشبلا قالطنا ديقب +« ضرألا ىلع

 . "ريخلا ليس

 ثدح دق اياكم نكلو ىح يف ةلماكتم ةبرج اهلأل ةيرصملا ةب رجلا نع انه تلدحت ()
 . يمالسإلا ماعلا دالب فلتخم يأ ىرخأب وأ ةروصب

 . + مالسالا يأ ةيعاتجالا ةلادملا د باتك يف ١ يلادجرلا ررحتلا ه لصف رظنا ()
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 مو ادتسيو مهسفنأل رشبلا نودبعتسي نيذلا ةاغطلا ناطلس نم ررحتلا

 ممارك نوباسيو ‹ قحلا فلا ام مهيلع نوضرفيف . فيوختلاو رهقلاب
 لك ناطلسلا درب مينايفط نم رتل مهسفتأ وأ مماومأ وأ مهض ةارعأ وأ

 ةيمدب نوكت نأ يغب يلا ىمظعلا ةقيقحلا كلت ريرقتو « هدحو هللا ىلإ
 هدحو وهو « كلما كلام هدحو هللا نأ يهو « مهرئامضو سالا ناهذأ يت
 « ارض هلو ًاعفن مهسفنأل نوکلم ال < هدابع مهلکو « هدايع قوف رحآاقلا

 مهظشم رشب طوخ نم سانلا ررحتي كلذ دنع . ّادرف ةمايقلا موي هيقآ مهلكو

 . راهقلا دحاولا ةدارال مصضاخ مهايإو وهو < اعيش هسفن رم نم فللع ال

 يذلا حالسلا يهو  ةايحلا ةوهش ىتح  ةوهشلا ناطلس نم ررحتلاو
 صرح الولف . رشبلا لالذتسا يق دصق ريغ نع وأ دصق نع ةاغطلا همدختسي

 يدلا ملظلا ةمواشم نع اودعق الو <« لذلا اولبق ام تاوهشلآ هله لع سائلا

 اوشقيلا < اهنم سائلا ريرحتب ةديدش ةيالع مالسإلا ينع كلذلو . مميلع عقي
 نإ لق » : يذختسلا عناخلا قوم ال ء دحاجملا يوقلا فقوم ر مشل نم
 اهومتفرتقا لاومأو مکتریشعو مکجاوزأو مکناوخاو مک وانبأو مک واپا تاک
 داهجو هلوسرو هللا نم مکیلإ بحآ اہنوضرت نکاسو اهداسک نوضح ةراجتو
 ' ۽ نیقساشلا موقلا يدب ال هلئاو ء هرمأب هتلا يتأي ىح اوصب رتق < هلیبس ې

 ىرعلألا ةفكلا ي مضيو « ةفك ي اهلك تاوهشلا عج كلذبو
 < هللا ليبس ي داهجلاو  قحلاو رخلاو حلا هيف لثمتي يذلا _ هللا بح

 ‹ تاوهشلا هذه احجار هللا بح لعجم مث . اهلك ةليبنلا يلاعملا هذه ليبس يتو
 ! ناعإلا طرش كللذ لعجيو

 نيرابجلاو ةاغطلا ةمواقل ًادوصقم تاوهشلا ناطلس نم ررحتلا سيلو
 نم هسفن قایل < درف لکل يصخش فده كلذ بلاج ىلإ هنکلو « بسحف
 . لذا رثاجلا امناطلس تحت عوقولاو زئارغلا دابعتسا

 . ]۲٤[ ةبوتلا ةروس (۹)
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 ةايحلا ذئاذلب عتمتسب هنآ رمآلا ءیداب نظب هتاوهش ي فرخي يذلا نإ

 ىلإ ليلق دعب هملسي «ىطاخلا نظلا اذه نكلو . هريغ عتمتسي ام رثكأ
 ةدايزب ًادبأ عبشت ال ةوهشلاف . هيف ةحار ال ءاقشو <« اهم صالحخال ةيدوبع
 لغاشلا لغشلا حبصتو < ًاراعتساو احتفت دادزت اهنكلو « اهيلع بابكنالا

 يلا ةهافتلا نسع ًالضف « هيلع اهطخض نم صلختلا عيطتسي الف هكلمت نل

 ال ةايحلاو . تارهشلا حايصل بيجتسي نآ هلك همه ريصب نح الا طب
 طغض نم صلخعت نيح الإ « عفترت نأ نكح ال ةيرشبلاو « مدقتت نأ نكعإ
 ‹ ةايحلا رسيب ًاملع اهلمع ناك ءاوس . قيلطلا ناديلا ين لمعتل ء ةرورضلا
 . ايلعلا رعاشملا قافآ ىلإ اهب عترت ةديقع وأ « اهلمجم انف وأ

 ‹ متاوهش نم رشبلا ريرحت ىلع ديدشلا مالسإلا صرح ناك اته نمو

 او ۽« ةاحلا تاطب عاتمتسالا می رحب او < مميلع ةنبهرلا ںسضرفقب ال

 يضري يذلا « عاتلا نم لوقعلا طسقلا ةحائإو « اهيلإ ممتباجتسا بيذبتب
 ناكو . ضرألا ين هلا ةملك ءالعال لمعت ةيويحلا ةفاطلا قلطيو ةرورضلا

 ةعتملا نم طسق قيقحتب درفلل ةيصخش ةدئاف ىلإ فد كلذ يف مالسإلا
 رخلا يلا هتقاط هيچوتب « هلک ممتجملل ىرحا ةدئافو < لالا ةحسارو

 ممتجملا ودرفلا نيب قيفوتلا يئ یربکلا هتب رظن بسح « ءاقترالاو م دقتلاو

 . ' ماظن يت

 تافارحخ يف ةقراغ ةيرشبلا تناك دقف .. ةفارخلا نم لقعلا ريرحتو

 اهضعب و « مييديأب اهومنص يلا مهنهآ ىلإ هوبسنو رشبلا هعتص اهضعب « ةدع
 شيعي ناك يلا ةلاهجلا نم اشن اهلكو ! هللا ىلإ هوبسنو نيدلا لاجر هعنص

 ةفارخلا نم ةيرشبلا صلخيل مالسإلا ءاجف « هتلوفط يق يرشبلا لمعلا ايف
 مهدربو « ةسينكلا تاقارخو دوهيلا ريطاسأ يو « ةموعزملا ةمنآلا يت ةلثم

 اب نميو سحلا اهكرديو لقعلا اهمهفي ةطيسب ةروص ي ء قحلا هللا ىلإ

 )١( لصف ليصفلاب رظنا ١ باتك يف ۽ عمتجملاو درغلا ١ مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإلا « .
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 يف نكلو « ةايحلا قئاقح مهفتل مهلقع لامعإ ىلإ مهوعديو + ريمضلا

 . ملعلاو نيدلا نيب الو ء نيدلاو لقعلا نيب ةموصحخ قت ال ةدبرف ةروص
 لاب رفكلا ىلإ هرطضت الو « للاب نمويل ةفارخلاب ناعإلا ىلإ ناسنإإلا رطضت ال
 دق هللا نأ حوضوو ةماقتسا ي هريمض يف رقت امنإو . ملعلا قئاقحب نمؤيل
 وأ ء اهلإ نودتهي ةيملع ةقيقح لك نأو . ًاعيمج نوكلا يق ام سانلل رخس

 هللا اوركشپ نأ قحتسپ « هللا نم قيفوت وه امف هيلع نولصحي يدام عفن
 ال < ناعإلا نم ًاءرج ةفرعملا للعم كلذبو « هتدابع اونسحيو هلجأ نم
 . ناعإلل ًافلاخم ًارصنع

 اهضارغأ دشتست نأ نكع الو « اهضارغأ دفنتست مل فادهأ اهلك كلتو
 ! ضرألا ىلع رشبلا ماد ام

 ةاغيلا ناطلس نم تصلح له ؟ ةفارخلا نس ةيرشبلا تسلح ىلهف
 ؟ تارهشلا خارصو دسجلا طغض نم تصلخك له ؟ نيرابجلاو

 نيصلاإو دنهلا يق <« مانصألا نودبعي نيينلو نوازي ام ماعلا ناكس فصن
 ةفارخ نودبعي مهفصن نم برقي امو . ضرألا ءاسنأ ين ةقرفتملا لئابقلاو
 مهرعاشمو مهرثامضل ًاداسفإ الو « قحلا نع ساتلاب ًافارحنا لقت ال ىرحأ

 كلت : رطح دشأو ًافارحنا رثكأ تاک اعر لب ‹ ضعبب مهضعب تاقالعو
 4 ملعلا يه ةفارخلا

 تاوطحل اهلك ةيرشبلاب اطح دقو « ةفرعملا تاودأ نم ةرابج ادا ملعلا
 « دحوألا هلإالا هنأ ىلع هب برغلا ناعإ نكلو ء يرلاو مدقتلا ليبس يف ةعساو
 ىيضو « اهدصقم نع ةيرشبلا للص دق « هاوس ةفرعلا دفانم لك قالغإو
 ‹ هيف لمعي نأ ييرجتلا ملعلا عيطتسي يذلا ناديملا يت هاجم رصحو اهقافآ
 ةبسنلاب قيض وهف ناديا اذه ةعس نم نكي امهمو . ساوحلا ناديم وهو
 ناسناإلا عیطتسي ام یلدآ وهف هتعفر نم نكي امهمو ؛ ةيرشبلا تاقاطل
 ةيهولألا ةقيثحب لصعيف < ًاعيمج هحورو هركفب عفتري نيح « هيلإ عفتري نأ
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 نع ًالضف كلذو . نآ يف هتريصبو هرصبب ةقحلا ةفرعلا رول نم سبقيو
 رارسأ لك ىلإ مهب لصي نأ عيطتسي ملعلا نأ اب نينمؤملل ليخ يلا ةفارخلا

 نأو « قحلا هدحو وه ملعلا هتبلي ام نأ م ليخت يبلاو « ةايحلاو نوكلا

 لازي امو <« هتلوفط يف لازب ام ملعلاو ! ةفارخلا وه هتابلإ عيطتسي ال ام

 نع ارجاع لازي امو « تابثإلاو يفنلا نيب قتاقحلا نم ريثك ين برطضبي
 نكلو . اهينك نود اهرهاظم فصوب يفتكي « ءايشألا قئاقح ىلإ ذافتلا
 اذه ةردق نوقليو < حورلا دوجو كوشنيف < هرمأو مهرمأ نولجيعتي هدا

 لاصتالاو < ةدالا زجاوح يطخحم ىلع سارحلا دودحملا يرشبلا قولخلا

 , « ةقداص ابر يت وأ « ' يلابيلتلا تاضمو نم ةضمو يف لوهجلا بيغلاب

 ! هتابثإ دعب عطتسي م يبيرجتلا ملعلا نأل نكلو « ةقرقح سيل اذه نأل ال

 نلعأو « هلع اونغتسا دف ييي رجعلا ثحيلل عضخم ال - هناحہس _ هللا باک انو

 ! ! دوجوم ريغ هنأ مهضعب

 فلآ لبق هيلإ ًاجاتحم ناك امك <« مالسإلا ىلإ مويلا ماعلا جوحأ اف
 نس هحسورو هلقع حفريو < ةفارخلا نم هذقني هيلإ هجوحأ ام! ماع ةئام الو

 ىلع ملعلا ةدابع وأ « ناثوألا ةدابع يه ةفارخلا تناك ءاوس < ايف يدرآلا

 هبلإ هجوحأ ام لب . ١ نومدقتملا » برغلا لها اهسراع يتلا ةيرزلا ةروصلا
 يذلا يرشبلا نئاكلا ىلإ رارقتسالا ديعيل « ملعلاو نيدلا نيب ملسلا ديعي

 نی لاو « هنادجوو هلقع نيب لصغتفغ « ةدسافلا برغلا دئاقع هقرمت

 ! هللا ىلإ هتجاحو ملعلا ىلإ هتجاح

 : ةيراس ايف بطاح يلا ةريمشلا رمع ةثداح- هتلثمأ نمو + دعب نع رطاختلا وه يابيلتلا )9(

 ء ليلا لإ هشيجب زاناو + لايمألا تاثم دعب ىلع هعمسم ١ ٠ ليلا لبجملا ةيراس اي

 ىلع يئابيللاب فارتعالل رطباف هثاياع نم ملعلا لزانت دقو . رصثلاو ‹ نيجلا نم اجنف

 ةساحب هريسفت لواحيو « حورلاب هتلص رمأ يف كحل لاز ام هلكلو « ةيملع ةقيقح هنأ
 ! 1 ةلوهج ةسداس
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 ابرو اهنرو يلا « ةثيبخلا ةيقيرغإلا حورلا ةيقب ليزي هيلإ هجوحأ ام
 ةقالعلا روصت تناك ياو « ءايحإالا رصع ين ميدقلا اهب رات نم ةثيدحبلا

 ةفرعلا رارسآ نم رس لک لعجتو ؛ عارصو ماصخ ةقالع ةهالاو رشبلا نيب ّ

 ول ۾ مبلع ًارسق ةهآلا نسم ًاعرتنم اعيش « رشب هيلإ لصوتي ريخ للك وأ
 ةهآلا ءالؤه ىلع ًاراصتنا يملع فشك لك ربتعي كلذبو « هوعتمل اوعاطتسا

 ! ميف ًايفشتو
 ‹ ةماع ييرخلاو يبروألا نطابلا لقعلا ف ازت ام ةنيبخلا حورلا كالت

 ملعلا ١ وأ « ةعيبطلل ناسنإللا رهق ١ لشم مہنارپعت ضعب يف اح یدبتت

 مهروحشو < هلیاب مهساسحإا ةقيرط يف ىدبتتو . خلا .. «رارسألا عزن

 فشك لكف « هلل عوضخلل هرطضي يذلا _ هدحو وه ناسنالا رجع ناب
 الكهو « ةجرد هلالا ضو « ةجرد هعفري ناسنإلا هل لصوتيب يملع

 يذلا ملحلا وهو ) ةايحلا قلخيو « ملعلا رارسأ لک ناسنالا فرعی یتح

 حبصيو < هلل عوضخلا نم ًايئاہن صلخمتي ذتدنعو ( مويلا « ءاملعلل ٠ ليام
 ! هلالا وه

 ورا دريو ء ةلاللا هذه نم هذقتي ء مويا ململ ممل ج وحسام
 لصي ةفرعم لك نأو < هتمحرو هيلع هللا فلعب هرعشي . مالسلاو نمألا

 مادام يس يشار وجو < هل اهحتج هلا نم ةحنم وه اإ هبيصب ريخ وأ الإ

 نيح سانلا ىلع بضغي ال مالسإلا يف هللا نأو  عومجملا ريح يف اهمدختسي
 نیح طقف مہلع بضخ اغإو ! هناحبس هل مېتسفانم یش الو « ۲ نوفرعی ١

 . ءاذيالاو ررضلا يت متفرع نولغتسپ
 امك نیراہجلاو ءاغطلا نم محاشي مويلا مالسإلا لإ سانلا جوحأ امو

 ! ماع ةئالثو فلآ لبق مهم مهذقني ناک

 مهضعبو ةرطابأ مهضعبو + كولم مهضعب ؛ نوريثك مويلا نورابجلاو
 مهضعبو « ةجاحلاو رقفلا لذب مملورهقيو نيحداكلا ءامد نوصتع نويلامسأر
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 نوذقتب مہا : نولوقیو < سسجتلاو رانلاو دیدحلاب نومکحپ نوی روتاتک د

 ! ايراتيلوربلا ةدارإ وأ بوعشلا ةدارإ
 . مالحألا ملاع يف ال عقاولا ملاع يق ةربابجلا نم سالا دقني مالسإلاو

 نس هلهأ قني مل مالسإلا لاب اف : لأسي نأ سائلا سضعبل بيطي دقلو

 نوكهتنيو هءامد ثوصتعو هساقنأ نومتكي نوئازي ام نيذلا ةريابجلا هماكح
 ؟ مااسرالا مساپ ٤ هلامرج

 نيملسم اوسيل اهلهأ نأو ء دالبلا هذه يت مكحي ال مالسإلا نأ باوجلاو
 كئلوأف هللا لزنأ اع مكحي من نمو » : ىلاعت هلوق مہیلع قبطي ء ء مسالاب الإ

 امف كومكحي ىتح نونمؤي ال كابرو الف : : ٰلاعت هلوقو ۲ نورفاكلا مه

 " «ًاميلست اوملسيو تيضق ام اجرح مهسقنأ ي اودجب ال مث < عہلیب رجیش

 يذلا مالسألا كلذ احلا ةعيبطب سيل هيلإ وعدن يذلا مالسالاو

 < هللا عئارش لك هب نوفلاخيو ء يمالسإلا قرشلا يق ماكحلا هلوازب

 نولدعي الو « ةرم يهإلا قحلا ةيرظنبو « ةرم ابروأ ريتاسدب نوكحيو
 . لاذ الو اذه ين سائلا نيب

 نم حيطيو « شورعلا زب يذلا مالسإلا وه هيلإ اوعدت يذلا مالسإلا
 دبزلا امأف» یشرالا نم میجشب وأ همکح ىلع مرتي < امر یاب اھقوف

 "« ضرألا ين ثكميف سائلا عني ام امأو « ءافج بهذيف

 نلف هدییأتو هللا ذاب مكاح دب ال وهو  مالسإلا اذه مکحي نيحو

 جس الو ٤ ةربابجلا لبق ال مالسإلا نأل مالسإالا ضرأ ي رابج نوکب

 ؛ رأي هللاو . هلوسرو هللا رمأب اأو . ضرألإ ی هرمأپ مکحی نأ دحأل

 . كاسح الاو لدعلاب

 ٤[ 7£ دالا ةروس ا

 [٥١إ] ءال ةروس (۴)

 [۹۷] دعرلا ةروس (۳)
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 هٻ نمؤي بابشلا نم ليج یب رتب نح يأ « مالسإلا اذه مكحي نيحو

 الف الإو < هللا ةعيرش يفلت الإ مكاحلل نوكي نل « هليبس يت دحاجيو

 هلا تعطأ ام ينوعيطأ » : لوألا ةقيلخلا لوك حيرصب ساتلا ىلع هل ةعاط

 قح مک احلل نوکپ نلو . ٩ مکیلع يل ةعاط الف هلا تيصع نف « مکیف

 نلو « بعشلا دارفأ نم درف يأ قوقح ىلع دئاز عيرشتلا يت وأ لالا ين
 لك نم ًاقيلط ارح ًاباخعتا هل سانلا باختناب الإ هتاطلس مك احلا فللذ لوت

 . ناسحإالاو لدعلاو دشرلا ديق الإ « ديف

 يلخادلا توريجلا نم نيملسملا صلع نلف مالسإلا اذه مكحي نيحو

 وأ رامعتسا ةروص ين ينجألا نابفطلا نم كلذك مصلي لب « بسحف

 اذ عوضخللا یبأپ < ةعتمو ةزع نيد مالساإللا نأ كلذ . رامعتسالاب دیدہ

 عونخلا وأ هب اضرلا ىلع ًاريسع هللا باسح لعجمو « هركنتسيو رامعتسالا
 . داهجلا لئاسو نم ةقاطلا يش ام لكب هتلئاقل وعديو . هناطلسل

 نم انضر رهطنف <« هتيار تحت فقن <« مويلا مالسإلا ىلإ انجوحأ اف

 اتضارعأو انئاومأو انحاورا ةثيبخلا هتضبق نم صلختسو « رامعتسالا ستد

 يذلا هتيدبو < هديعن يذلا هللا ماپ ني دریدج ریصنل « انراکفأو اندئاشعو

 مکیلع تممتأو مكنید مكل تلمکأ مويلا ١ : هناحبس لاق موی انل هاضترا

 "۾ اتد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن

 نم ءزجلا اذه ريرحتف « دحلا اذه دنع ضقب ال مالسإالا رود نكلو

 ‹ بسحف هلهأ ىلع هرثأ رصعقي ال جراخلاو لحنادلا يف ةاخطلا ةضبق نم ماعلا
 هددهتت يذلاو « برحلا حارب نختملا « هلك ملاعلل ىربك ةمعل وه لب

 . بيهرلا رمدلا ءائفلاب ةمداقلا برحلا

 نسم ةيلامسأرلا ةلتكلا « نيتريبك نيلتك مسقنأ دق مويلا ماعلا اذهف

 دراولاو ذوفللا ناعزاتتت امهو « بئاج نسم ةيعوشلا ةلتكلاو <« بناج

 ۳ ةدتالا ةروس ()
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 اذسه نحن .. نحن انناعزانتت عقاولا يث اميلكلو « ةيجيتارتسالا طقنلاو

 طقنلاو ةب رشبلاو ةيداملا دراو اب يغلا ؛ طيحملل طيحلا نم دتملا ماعلا

 هل بسحی ال لمهم مک اننأک < اتیلع ناعراصتت اھو < ةيجيئارتسالا

 ؛ ديسل ديس ةيكلم نم لقتنيو « ديبعلا دايقنا رفاظلل داقني امت إو ٠ باسح
 . ءايشألاو عاتلا لقنني امك

 - هللا نذإب كلذ ىلإ هقيرط يق وهو  هنايك يمالسإالا ماعلا درتسا ولو

 ةلتك ماعلا يت تزربلو « بارخلاب ضرألا دد يذلا رابجلا عارصلا لطب

 ةوق حجرت نأ اهفقوم كلمو « هقصتنم نم ةيلودلا ةوقلا نازيم كسم ةدلا

 امك ةحاقو يث اكيرمأو ايسور انيلع عراصتت ال ذثدنع . كلت وأ ةلثكلا هذه

 . نيملسملاو مالسإلا ءاضرتسا ىلإ امهاشلك قباسصتت امإو « مويلا ناعنصت

 هب نمۇي من ولو « مالسالا راصتتا ىلإ ةجاح يآ مويلا ملاعلاف نذإو

 نم مئادلا فوخلا نم ماعلا حيري هراصتنا نأل ؛ مويلا نومئاقلا هلهأ الإ

 . باصعالل قلقا عرفلاو ١ برحلا

» @ # 

 . تاوهشلا ناطاس نم هذقني هيلإ هجوحأ امو

 تناك اذا . اس قیفت ت ال ةسندلا اهتاوهش يآ تقرغ دق ابروأ يه هذه

 : مدقتت م ةيرشبلا نكلو « معن « ملعلا مدقت دقل ؟ هلك ماعلا ين كلذ ةجيتن

 يف ةقراغ « اهتاوهشل ةدبعتسم يهو ةيرشبلا تمدقت نأ طق ثدحسي ملو

 . ظيلغلا يسحلا عاما

 نوبسحيف « برغلاو قرشلا ي سانلا ضعب يملعلا مدقتلا رهبي دقلو

 ةيثابرهكلا ةلاسغلاو ويدارلا زاهجو ةيرذلا ةلبنقلاو ةيحوراصلا ةرئاطلا نأ

 ءىطحب ال يذلا سايقملا اإ و < قحلا هسايقم سيل كلذ نكلو ! مدقتلا يم

 ‹ عاطتسا املك عفترم وهف : هتارورض ىلع ناسنإلا ءالاعتسا رادقم وه

 . هفراعمو همولع تقت تقترا امهم « قشحأ املك طباه وهو
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 ريخب « قالعألا ماع وا ثايدألا هعضت ًايمكحت أ اسابقم اذه سیلو

 نأ تعاطتسا ةمأ مك : خيراتلا ضرعتستلف . عقاولا نم ديصر لو رره

 نولوخشم اهلهأ ايب < < اهمدقتو ةيرشبلا رخل لمعت « ةكسايم ةيوق شيعت

ل الا امورو 8 ةعدقلا نانويلا دج مطح يذلا ام ؟ دحلا نع دئازلا عاتلاب
 

 ؟ يسابعلا رصعلا ةيابن يف يمالسإلا ماعلا مطح يذلا ام ؟ ةعيدقلا سرافو

 لوآ دنع ملست ملأ ؟ ةريحألا برحلا يئ ةرعادلا اسنرف هتعتص بكعیک و

 يدالاو يسفنلا دادعتسالا نع اهتاوهشو اداب ةلوخشم ةمأ اهنأل < ةبرض

 ريمدت نسم اهصقارمو سيراب رثامع ىلع فاخت ةمأ ؟ امدالب نع عافدلل

 ! ؟ « ةيغراتلا » اهتماركو اهنايك ىلع فانت ام رثكأ < لبانقلا

 يهف + قرشلا ف نيلفختسملل ليا يذلا لقلل ىه اکیرمآ تناک ام رو

 < ناطلس تاذ ةرطيسم ةيوق يهف كلذ عمو + سندلا حالا ي ةةراغ ةمأ

 نكلو . حيحص كلذ لك . ضرألا ي جاتنإ مخضأ وه يداملا اهجاتتإو

 اهلاوفتع يف لازت ام ةوقلا ةروخذم ةيتف ةمأ انآ نوسنب اكيرمأ محه لياخت نيذلا

 ثيحب < ضرما لاتحا ىلع ردقأ ًامئاد بابشلاو . يدسجلاو ييسفتلا

 حم - عيطتست ريبخلا نيع نكلو . هيف ارثأ كرثي ال هنأك رحاظلا نم ودبي

 ی ةمداتلا ةو رهاظم ءارو نم ضرلا ضارعأ رصبت نأ  ٹالذ

 فرعيل فحصلا يت ادرو نيذللا نيخراصلا نيربخلا نيذه ركذن نأ
 هتاصرتخم للكب ملعلا نأو . ريغتت ال هقلخ ين كلا ةنس نأ نوعودخلا

 ةنس نم ءزج هاذ وه هنأل « ءايشألا مئابط الو ء سوفنلا عئابط ريخي ال

 . ۾ ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلو » هللا
 ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو نسم ًافظوم ۳۳ درط وه لوألا ربخلا

 رارسأ ىلع نوئمؤي ال ةفصلا هذہب مهالو « يسنجلا ذوذشلاب نوباصم مآل

 ! ةلودلا

 يت يرابجالا دينجتلا نسم ًافلأ نيرشعو ةئام رارف وه يناثلا ربخلاو



 ةبسلابو ‹ يكيرمألا شيجلا عومجملل ةبسنلاب مخض ددع وهو <« اكيرمأ
 ! ماعلا ىلع ةدايسلل حفاكت نأ ديرت ةيتف ةمأل

 سندلا عاتملا ىلع موقلا رمتسا اذإ  ينأت نأ دب الو _ يتأت ةيقبلاو
 . هيف نوقراغ مه يذلا

 ةداملا ملاع ي جاتنإ وه مخضلا اكيرمأ جاتنإ نأ ةيئاثلاو . ةدحاو هذه

 اهسانو اهضرأ ي ةروحبملا ةقاطلا مظعو اهلوتفو اهئارث ىلع امنكلو . اهدحو
 ةقالطنا ي ةقراغ األ 4 ايلعلا مقلاو ئدابلا ماع ي رک ذي ايش جنت

 هيشيام ىلإ ًاريثك طبهنو « ناويحلا طيحم نع آريثك عفترت ال « ةهراف ةيدسج

 ةلماعملا كلت جونزلا للماعت يلا ةمألا يه نوک ن يفكيو ! تاللا عافدنا

 . ةيرشبلا اهقافأو « يسفللا اهاوتسم فرعن يكل < ةعشبلا ةيشحولا

 . تاوهشلا ةأمح يت طوبملاب ماعلا عفتري ال ! الك
 فأ لبق هيلإ ةجاح يف ناك امك « مويلا مالسإلا ىلإ ماعلا جوحأ امو

 ىلإ ةيويحلا هتقاط قلطيو ‹ ةوهشلل ةيدوبعلا نم هذقنيل « ماع ةئامنالثو
 ! هللا اهمرك اب ةريدج حبصتو ء ريخلا رشئتل < ايلعلا اهقافا

 تبرج لبق نف ! اهجئاتن نم سوئيم ةلشاف ةلواحم اهنإ دحأ نلوقي الو
 ةرم ثدحي نأ نكح ةرم ثدح امو . عفترت نأ عيطتست املأ ةيناسنإلا
 طبه دق ةرشابم مالسإلا لبق ماعلا ناك دقو . سالا مه ساتلاو . ىرحأ

 < مولا هيلإ طبهام ريك دح ىلإ هبشت تاوهشلل ةيدوبعلا نم ةجرد ىلإ
 ةراعد لقت ال ةعدقلا امور تئاكو . جاتا تناودا ریت یوس قراف رغب

 ,ىضوف يف ةقراغ ةعدقلا سراف تئاكو « اكيرمأ ندمو ندنلو سيراب نع
 ا هلک اده لدبف مالسإالا ءاج ہٹ ٤ يعويشلا ماعلا اهب نوفي ياك ةيقلح

 ةرمعم « ريخملا ىلع ةلماع « ةكر حلاو طاشئلاب ةرحلاذ ةلضاف ةعيفر ةايح
 يركفلا مدقتلا ىلإ برغلاو قرشلا يق اهلك ةيناسنإالاب ةعغاد « ضرألل
 ىلع « هيف نيقراغ ذثموي سالا ناك يذلا رشلا صعتسي ملو ٠ يحورلاو

 . مالسإلا هيلع لمع يذلا حالصإلا
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 ةرثف هلك ماعلا يت مدقتلاو ريخلاو رونلا ردصم يمالسإلا ماعلا لظو

 « ةيحابإالاو ىضوفلاو يقلخلا لذبتلا ىلإ جاتسم هنأ اهالحح رعشي مل ةليوط

 هلسها ناک ااو ! يرکفلاو يملعلا مدقتلاو ةيدالا ةرقلا ىلع لصحي يكل

 هتدعتساو « ةيسايقلا هقالحخأ نع طبه ىتح . نادم لک يت ةعیقر الم

 . هللا ةنس هلع ترجف <« تاوهشلا

 ةلئاه ةعفد < كرحنتل مويلا عمجتت يلا ةديدجلا ةيمالسإلا ةعفدلاو

 ا ماطغتو < ةرضاحلا ةوملا بابسأب كحلاتو < يضالا ةريحذ نم دمتست

 ةزجحملا ديعت نأب ةليفك يهف . ةوقلاو ءانلا لماوع لك اه رفوتتف « لبقتسما

 ىوتسم ىلإ ةرهشلا ضيضح نم سالا عفرتف « ةرم لوأ مالسإلا اب ما يلا

 ءامسلل علطتت يهو ضرألا ين لمعت يلا ةيركلا ةيناسنإلا
 x وي س

 ل هلک اذه نم پبسب وأ ‹ هلك اذه بناج ىلإ مالسإلا نكلو

 ةوعد وا ۽ يقلخلا بيذہنلل ةلواحم وأ « ةيحور ةديقع نوكي ناب فتکپ

 ي رظتب ًایامع اتد ناک اهاو < هللا توكلم يف لمأتلاو يركفلا درجتلل

 مهضعب سانلا تاقالع يآ ةريغص الر ةريبک هتوفت الف « ضرألا نوئش

 عضوو اهب متا الإ ةيعاهجنا وا ةيداصتلا وأ ةيسايس تثاك ءاوس <« ضعبب

 < عمتجملاو درفلا نيب ؛ طيرت ةديرف ةروص ي نكلو « ابتاقيبطتو ابتاعب رشت اه

 نيو + ءامسلاو ضرألا نيب + ةدابعلاو لمعلا نيب « نادجولاو لقسلا نيب

 . ماظن يت اهلك ةرحلآلاو ايتدلا

 ةسايسلا يف يمالسإلا ماظنلا نع لصفلا ثيدحلل لصفلا اذه عستي الو

 ماظللا اذه رعاظم ضعبل ضرع اهلك ةيلاتلا لوصفلاو . عاتجالاو داصتقالاو

 اهداّبعو ابروأ اهريثت يلا تاهبشلا ةشقانم ءاثأ يت « ةفلخملا هيحاون نسم
 : ةيلاتلا قئامحلا ىلإ ةراشإلاب انه يفتكن انكلو . نيدلا اذه دض

 فرعي ًايلمع ًاماظن ناك اع إو . ةيرظن ةوعد نكي م مالسإلا نأ : ًالوأ
 . اهقيقحت ىلع لمعيو ةيقيقحلا سانلا تاجاح
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 قلطملا نزاوتلا ىلإ ىعسي تاجاحلا هذسه قتيقحت ليبس يف هنأ : اينا
 دسجلا تاجاح نيب درفلا سفن يف ًالوأ نزاويف . رشبلا عئابط هقيطت ام ردقب
 ىلع يغطي اس ايتاج رقي الو ٠ حورلا تاسجاسحو لقعلا تاسجاسحو
 الو ؛ حورلاب عافترالا ىليبس يف ةيويحلا ةقاطلا تبکی الف . رحخآ بلاج
 لإ ناسنالاب طب يذلا دلا ىلإ دسجلا تاوهشل ةباجتسالا يت غئابي
 سفنلا قرع ال دحوم ماظن يئ هلک ثللذ ني عمو كاويحعلا ىوتسم

 نزاو م. ةضقانتم یتش تاهجو اھھجوپ الو ء؛ بدجلاو دشلا نيب ةدحاولا

 الو < درسف ىلع درف يغطي الف ء عمتجملا بلاطمو درفلا بلاطم نيب ًایناث

 ‹ ةقبط ىلع ةقبط الو « درسفلا ىلع ممتجملا الو ء عمتجملا ىلع ىلع درفلا يغطي

 نأ مهيب زجحب ًاعيمج ءالؤه نيب مالسإلا فقي اعإو . ةمآ ىلع ةمأ الو

 وه مٹ . يتاسناالا رخلا ليبس يق نواسلا ىلإ ًاعیمج مهوعدیو < اومداصتب

 ةيدالا ىوقلا نيب نزاو : ىوقلا فلتخم نيب عمتجملا ماظن ين نزاوي ًاريحخأ

 الف . «ةيناسلاالا» لمارعلاو ةيداصتقالا لماوعلا نيبو « ةحورلا ىرقلاو

 ةيدالا ىوقلا وأ ةيداصتقالا لماوعلا نأب  ةيعويشلا عنصت امك .. لفرتعي
 تارعدلا عنصت امك نمی الو . ناسناالا ىلع ۾ ةرطيسملا اهدحو يه

 ايلعلا لخلا وأ ةيحورلا لماوعلا نأب - ةيلاللا بهاذملا وأ ةصلاخلا ةيحورلا

 رصالع ًاعيمج هذه نأب نمي امإو . رشبلا ةايح مظنت نأ اهدحو ميطتست

 ماظنلا وسه لضفألا ماظنلا نأو . ٠ ناسنإالا ١ اهعومجم نم نوكتي ةفلتخم

 حورلا بلاطمو لقعلا بلاطمو دسجلا بلاطمل بيجتسي يذلا « لمشألا
 . قاستاو نزاوت يف

 يتلت دق « هتاذب اتاق ًايداصتقإ ًاماظنو ةيعاتجا ةركف مالسإلل نأ : ًاتلاث
 ديك أتلا هجو ىلع هثكلو « ةيعويشلا وأ ةيلاسأرلا رهاظم ضعب ًاضرَع هب
 مقي نأ نود امهايازم لك عمجب « ةيعويشلاو ةسيلامسأرلا ريغ رحنآ «يش
 ضيغبلا دحلا ىلإ ةيدرفلا يف غلابي ال ماظن امہتافارحیئاو امهئاطحلأ يئ

 سدقملا نثاكلا وهو « ساسألا وه درفلا ربثعي يذلاو. برخلا يف موقي يذلا
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 ًاشنتف .. هسليبس ي فقي نأ عمتجملل زوج الو « هتايرح ناصت يذلا
 الو . نيرخآلا لالغتسا ين درفلا ةيرح ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيلامسأرلا انه
 وه عمتجملا ربتعيو <« ابروأ قرش ي موقي يذلا يعامجلا هاجتالا ين + غلاي

 لاد يث الا هل دوجو الو « هدرفم هل نابت ال ةهئات ةرذ درفلاو « ساسألا

 سيلو ء ناطلسلا بحاصو ةي رجلا بحاص وه هدحو مىتجملاق ؛ يطق

 ىلع ةمئاقلا ةيعويشلا شنت كانهو .. هقوقحب هبلاطي وأ هيلع جتحب نأ درفلل

 نيب طسو ماظن وه امإو . دارفألا ةايح ضييكت يت قلطملا ةلودلا ناطلس

 درفلا حنميف . امهنيب نزاويو « عمتجملاب فرتعيو درفلاب فرتعي « كلاذو اذه

 حنميو « نيرحآلا نايك ىلع هب یغلعب الو هنایک هب ققحی ةيرحلا نم اردق
 تاقالعلا يظنت ةداعإ يف ةعسأو ةطلس عمتجملا ةلثمم ةلودلا وأ - عمتجملا

 ىلع كلذ لكو . دوشنملا ام زاوت نع تجرح املك ةيداصتقالاو ةيعاتجالا
 عارصلاو دقحلا ساسأ ىلع ال ء فئاوطلاو دارفألا نيب لدابتلا بحلا ساسأ

 . ةيلمعلا امتاقيبطتو ةي رظللا امتضسلف ةيعويشلا هيلع قت يذلا يقبطلا
 تاآرورفلا طعض تصمت مالسإلا هب ىج م ديرفلا ماظنلا الهو

 ًاعوطت هب يتأ اعإو ء ةعراصتلا حلاصما كاكتحال ةجيتن الو « ةيداصتقالا
 فرعي وأ يداصتقالا لماملل اترو مقي هلك ململا نكي مل تقو ي < ةاشناو

 ماظنلا اذه لازب الو . موبلا اهمهفن امك ةيعاتجالا ةلادعلا نع ًايفيقح ايش
 فرع ام رحلآ امهو ةيعويشلاو ةيلاسأرلل ةبسلاب ًايمدقت ًاماظن ةظحللا هذه لآ

 يلا « ةيساسالا يلاطلا» نإو , داصتقالاو عامجالا ملاع يت ثيدحبلا ماعلا

 فااذب ثدحأف ۽ اهقيقحت نع ةلوثسم ةلودلا رتعاو سكرام لراك اہ یدات
 يف ۽ يسنجلا عابش لاو نكسملاو ءاذغلا يهو : خيراتلا يف ىمظع ةر

 : ميركلا مالسإلا ين لوقي ! ماع ةئامالثو فلا لبق مالال هلاق ام ضعب
 نکسم هل سیلو « ةجوز دختیلف ةجوز هل نکب ملو ًالماع انل ناک نم

 « ةباد ذختيلف ةباد هل سيلو « ًامداخ ذختيلف مداح هل سيلو « ًاتكسم ذختيلف

 يأ « ايلع دیزیو سکرام اہب یداٹ يلا « ةيساسألا بلاطملا + لکب ملیف
£ 



 ةايحلا تاموقم لكل راكنإ الو « ةيومد تاروث الو « ةيقبط داقحا ام رغ
 . تابرورضلا هذه زواجتت ىلا ةيناسإلا

¥ # ¥ 

 . يالسإلا ماظن ف ةزرأبلا بن ارجیلا ضعب کال

 نسم حساولا یدملا اذ طس اید ٤ هناک راو هدعآوق للت اید لاو

 مهلمع ي < ‹ مهرعاشمو مهراكفأ ي < مہتانکسو < مج "اك رح يف رشبلا ةايح

 مهقاوشآو ةي رطقلا م اعزن £ مہ ايعا تجار مېت ايداصتقا 3. مم دابعو

 ا يرانا ي ًادیرف ارم ًاماظت هلک ڭكلذز مضي و ةيجسو را

 تاد ام ۽ اهلك ةايسلا يه هضارغأ نأل ‹ هضارغأ دفنتسي نأ نكم ال
 . ةأايحلا

 نع ينغتسي يذلا وه سيل « مويلا امياع شيعي يلا هلاوحأب ماعلا نإو
 ٤ مالالا مظنتو مالسالا يو

 اكيرمأ يت ةيشحولا هتروص ىلإ يرصنعلا بصعتلا هيف لصي يذلا ماعلا
 مالسإلا يحو ىلإ جاتحي لاز ام ء نيرشعلا نرقلا يف ايقيرفأ بولجو
 مالحألاو لثلا ماع ف ال ةاحلا عقاو ف ارق رشع ةا لبق یوس يذلا

 , ىرقتلاب لإ دحأ لع مهم دحأل لضفال 4 رمعلاو شيبأالاو دوسأالا نب

 حمطپ ام عفر لب <« بسم ةيلاسناالا يف ةاواسملا ال : دوسلا ديبا حنمو

 اوسع ميركلا لوسرلا لوقي ! نيملسلا رم ةيالو وهو هيلا

 مكيف ماقأ ام ٠" ةي سار ناک شبح دبع مکیلع لمعت ولو !وعيطأو

 ' ۾ ٰلاعت هللا باک

 ةحرد 3 لعب يذلا ‹ دابعتسالاو رامعتسالا يق قراغلا ملاعلاو

 . يراخبلا هچرخأ ()



 ةلماعم  ةوعدلا رشتن دصقب ب اهحیف يلا داال للماعو ۽ لااغتس ألا

 ابروأ يث مازقألا راصبأ الإ لصت ال ةمق اهعافتراو ابتفاظن ي لازت ام
 < صاأعلا نب ورمع نبأ برض باطخلا نب رمع ررقيف . « ةرضحملا
 هثبا نأل « لجبملا مك احلاو رفظملا دئاقلا وهو <« هسفن ًارمع برشي داكيو

 ! قح هجو ریغب ًایطبق ًایرصم ًاباش برض
 مالسإللا ماظن ىلإ جاتحي لازي ام « ةيلامأرلا دسافم ين قراغلا ملاعلاو

 ‹ ةيلامأرلا امهيلع موقت ناذللا نانكرلا اهو « راكتحالاو ابرلا مرح يذلا

 ! نورقلا نم رشع ةثالثب نيرشعلا نرقلا لبق
 ماظن ىلإ جاتحي لاري ام ةدحلملا ةيدالا ةيعويشلا هتيشغ يذلا ملاعلاو

 ىلإ جاتي نأ نود <« ةيعاتجالا ةلادعلل دح ىصقأ ققحي يذلا مالسإلا

 قيضلا ناديلا يت هلاع رصح الو « ناسنإلا يف ةيحورلا عبانلا فيفج
 سانلا ىلع هتديقع ضرف ىلإ جاتحي نأ نودو « ساوحلا هكردت يذلا
 نم دشرلا نيبت دق نيدلا يل هاركإ ال١ : مم لوقي امعتإ « ةيروتاتك دلاب

 4 يلا

 فللذ نأل <« مالسإلا مايق ىلإ جاتحي لازي ام برحلا نم عزفملا ملاعلاو
RETنامزلا نم ةليوط ةريشا ء ماسلا ل يحقاولا هليبس وه  . 

 ال ةيرشبلا لبقتسم يأ هرود نإو . هضارغأ مالسإلا دفنتسي من ! الك
 ايروأ تناك امنيح ٠ ضرألا هجو هب رانأ يذلا لئاهلا هرود نع لاحب لقب
 . تاملظلا رصع يف لازت ام
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 قرلاو ... مالسإلا
 دقاقع ةلولزل نويعويشلا هب بعلي ام ثبحخأ ةهبشلا هذه تناك اعر

 حابأ ان ۔ هتاعد لوق امک - رصع لکل ًاحلاص مالسإلا ناک ول .. ! بابشلا
 ةرتفل ءاج دق مالسإلا نأ ىلع طاق ليلدل قرلل هتحابإ نإو .. قرلا

 1 خيراتلا د ةمذ يف حبصأو هتمهم ید هاو « ةدودخم

 مالسإلا حابأ فيك ۲ كوكشلا ضعب هرواستل هتاذ نمؤملا بايشلا نإو
 ‹ هقدص يف كش الو <« هللا دنع نم هلورن يف كش ال يذلا نيدلآ اذه ؟ قرلا
 نيدلا ؟ قرلا حابأ فيك . . اهلايجأ عيمج يأ اهلك ةيرشبلا ريخ ءاج هنأ ينو
 « دحاو للصأ ىلإ ًاعيمج سالا در يذلا . ةلماكلا ةاواسملا ىلع ماق يذلا
 قرلا لمعج فيك .. كرتشملا ىلصألا يف ةاواسلا هذه ساسأ ىلع مهلماعو
 ةداس لإ ادبأ اومسقني نأ ساتل هلل ديرب ؟ هل عرشو ماظن نم ًءزج
 ذإ همرك أ يذلا قولخبملل هللا ىضريوأ ؟ ضرألا يف هتتيشم كلتزأ ؟ دييغو

 ناک امك یرتشتو عابت ةعلس هتم ةفئاط ريصب نأ « مدآ ينبانمرك دلو ١ : لاق

 هباتک صني مْ اذاملف « كلدذب یضرب ال هللا ناک اذاو ؟ قبق قيقرلا عم لاحلا

 ابرلاو رسيملاو رمخلا ميرحت ىلع صن امك قرلا ءاغلإ ىلع ةحارص ميركلا
 ؟ مالسإلا ههرك ام اهريغو

 : مهاربإك هنكلو « قحلا نيد مالسإلا نأ ملعيل نمؤلا باشلا نإو
 . « 1 يلق نئمطيل نكلو « ىلب لاق ؟ نمؤت ملوأ : لاق

 ىتح ثبلتب ال هنإف « هدئاقعو هلقع رامعتسالا دسفأ يذلا بابشلا ام
 ماظن مالسإلا ن ةشقانم نود ررشيف ىوهلا هب لعب امبإو « رمألا ةقيفح نيش

 ! هضارغأإ دقنتسا دق قيتع
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 نم اينوقلتي « ةفيزم « ةيملع ١ ىواعد باحصأف ةصاحح نويعويشلا امأو

 ةقيقحلا ىلع اوعقو ملأ نوبسحيو < ًابجع اهب نوشفنيف « ةلانه مہتداس

 يلا ء ةيلدجلا ةيدالا يهو <« لادج الو اهيف ءارم ال يلا ةدلاخلا ةيدبألا

 . صيحم الو امنع ىدعم ال ةنيعم ةيداصتقا لحارم ىلإ ةيرشبلا ةايحلا مسقت

 ةيناثلا ةيعويشلاو ةيلامسأرلاو ٤ عاطق لاو < قرا < لوألا ةيعويشلا يهو

 ملقنو دشاقع نسم ةيرشبلا هتفرع ام لک ناو (! ماعلا ةياهن يهو )

 يداصتقالا روطلل وأ <« ةيداصتقالا ةلاحلل ًاساكعنا تناك اعإ « راكفأو

 علت ال ابتكار هفورظ عم ةملالتم « هل ةحلاص اهنأو « ذئنيح مئاقلا

 ال - مث نم - هنأو . ديدج يداصتقا ساسأ ىلع موقت : يلا ةيلالا ةلحرملل

 دق مالسإالا ناك ذإو . لايجألا لكل حلصي نأ نكم دحاو ماظن دجوي

 هتاعب رشت تءاج دشخ <« عاطقإلا ةرتف ءىدابمو قرلا ةرتف ةيات يف مناعلاو ءاج

 تح اباو ء قرلاب تفرتعال ء روطتلا نم ردقلا اذه ةمئالم همظنو هدئاقعو

 وأ « يداصتقالا روطتلا قيسي نأ مالسإلا قوط يف نكي ملو ! ' عاطقإلا

 سكرام لراك نأل ! ةيداصتقالا هتايناكمإ دعب ايت م ديدج ماظنب رشي
 ! ليحتسم اذه تإ لاق

 ‹ ةيسفنلاو ةيعاتجالاو ةيخيراتلا اهنقيقح ي ةلأسلا عضن نأ انه ديرتو
 ةيغوصضوم ةقيفح ىلع اناصح اذإف « كئلواو ءالؤه هري يذلا رابخلا نع أديعب
 ! يقي رلا ۾ ءاملعلا و و ء نيفرحنملا ىواعد نم كئي انيلع ااغ

 ءوض يت هيلإ رظئنو « نيرشعلا نرقلا فورظ يت قرلا ىلإ مويلا رظنن نحت
 يلا ةعشبلا ةيشحولا ةلماعملاو « ةساخلا ملاع ين تبكترا يلا تاعانشلا
 قيطت الو « قرلا عظضتسنف ‹« ةصاح ينامورلا ماعلا يث خيراتلا اهلجس
 . ماظن وأ نيد هرقب ًاعورشم ًارمأ ةلماعملا نم نوللا اذه نوكي نأ انرعاشم

 )٠( عاطغإلا ةبش يالا لصفلا يف شقاننس .

۳A 



 حابأ فيك بجعنف راكنتسالاو عاشيتسالا تالاعفنا انيلع بلغت مث
 نم رشبلا رپرحت ىلإ يمرت تناک هتاعیرشتو هتاہجوت لكو « قرلا ماللسإللا
 ناك و نآ لاعفتالا ةرارح يف ىنمتنو « اهاكشأو اہناولأ عج يف ةيدوبعلا

 . حيرصلا لوقلاب هعرحت ىلع صنق انلوقعو اتبولق حأرأ دق مالسإلا
 ميدقلا ماعلا يئ يئامورلا قرلا عئاظفف . خيراتلا قئاقح دنع ةفقو انهو

 امباع شيعي ناك يتلا ةلاحلل ةطيسب ةعجارمو ء مالسإلا خيرات طق اهفرعي
 اهلقن يلا ةلئاهلا ةلقنلا انب رت نأب ةليفك « ةينامورلا ةيروطاريمإالا يت ءاقرألا

 ! حیحص ريغ اذهو س ہریرحت ىلع لمع نکب من ول یتح ‹ قیقرال مالسإلا
 « ةتبلا هل قوتح ال ًاقیش . ًارغب ال « ًاقيش » نامورلا فرع يت قيقرلا ناک

 اذه يتب ناك نيأ نم ًالوأ ملعتلو . تابجاولا نم ليفت لك هيلع ناك نإو

 , ًادبل الو ةركفل وغلا اذه نكي ملو . وزغلا قيرط نم ياي ناک . قیقرلا

 . نامورلا ةحلصمل مهريخستو نيرحخألا دابعتسا ةوهش دايحولا هببس ناك امت إو

 ةدرابلا تامامحلاب عتمتسي « فرتلاو خذبلا ةشيع ينامورلا شيعي يكلف
 يف قرغيو ‹ نول للك نم ماعطلا بياطإو « ةرحنافلا بايثلاو ٠ ةنحخاسلاو
 دپ ال ناک ۽ ثناناجرهمو تنالفحو صقرو ءاسنو رمح نس رج أفلا عاثملا

 لثم رصمو . اهثامد صاصتماو ىرحخألا بوعشلا دايعتسا نم اذه لكل
 . مالسإللا مهرين نم اهصلخم نأ لبق « نامورلا ةضبق ي تناك نيح كلذل
 . لاومألل ًادرومو <« ةبروطاريمإلل حمق لقح تناك ذإ

 قرأ ناكو « يئامورلا رامعتسالا ناك ةرجافلا ةوهشلا هذه ليبس يت
 _انرك دام اوناک دقف قیقرلا امأ . رامعتسالا كلذ ىم اشن يذلا
 مهو لوقحلا ي نولمعي اوناك . رشيلا قوق الو رشيلا نايك اه سيل
 !اونوکب لو . رارقلا نم مهعنل يفت يلا ةليقئلا لالغ ألا ي نودشصم

 مئایلاک یتح مهقح نم نأل ال « اولمعيل مهدوجو ىلع ءاقيإ الإ نومي
 س لمعلا ءائثا يف  اوناکو . ءاذغلا نم مهتچ اح اوذحخأپ نأ راجشألاو

 هليكو وأ ديسلا امسحي يلا ةرجافلا ةدذللا الإ ءيش ريغل « طوسلاب نوقاسي
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 ةميرك ةملظم « تانارنز » يف نوماني اوئاك مث . تاقولخملا هذه بيذعت يف

 دق تارشع تارشع ايف نوشليف < نارثفلاو تارشحلا اف ثيعت ةحلارلا
 تح مهل حاتپ الف مهدافصأب . ةدحاولا ةنارفارلا يق نيسم نوغلبي

 . تاناويحلا ةريظح يث ةرقبو ةرقب نيب حاتي يذلا غارقلا

 ىلع لدأو ‹ كلذ لك نم عظفأ ًائيش تناك ىربكلا ةعانشلا نكلو

 هنع اهثرو ييلاو < ميدقلا ينامورلا ثللذ الع يوطنب يلا ةيشحولا ةعيبطلا
 . لالغتسالاو رامعتسالا لئاسو يت ثيدحلا يبروألا

 بح نسم ٹناګو « حمرلاو فیسلاب ةزرابلا ت تاقلح ٹئاک فكلث

 « ًانايحأ روطاريمإلا مهسأر ىلعو ةداسلا الإ عمتجيف <« ملإ تاناجرهلا

 هويسلا تاتعط اف هجوت « ةيقيقح زرابم نوزر نوزرابتپ قيقرلا اودهاشيل
 لب . لتقلا نم طايتحا الو زرحت الب مسجلا يف ناكم يأ ىلإ حامرلاو
 ‹ قيفصتلاب فك الأو فاتطاب رجانحلا عفترتو « هاصقأ ىلإ لصي حرملا ناك

 ىلع نيزرابعملا دحأ يضقي نيح ةصلاخلا ةقيمعلا ةديعسلا تاكحضلا قلطنتو

 ! ةايحلا دقاف ضرألا ىلع ًاحيرط هيقليف « الماك ءاضق هليمز

 نع ًائيش لوقن نأ جاتحن الو . ينامورلا ماعلا يف ىقيقرلا ناك كلذ

 هبيذعتو هلتق يف قلطملا ديسلا قح نعو « لئدنع قيقرلل يقوناقلا عضولا
 ةهج كانه نوكت نأ نودو « ىوكشلا ىح هل نوكي نأ نود هلالغتساو
 . هائدرس يذلا لك دعب وغل كلذف < اهب فرتعت وأ ىوكشلا هذه ي رظنت

 امع اريك فلتخت « اهريغو دنهلاو سراف يف قيقرلا ةلماعم نكت ملو
 لقثأب هليمحتو « الماك ًارادهإ قيقرلا ةيناسإ رادهإ ثيح نم انركذ
 وأ ًاليلق ایپ امف فلک تنئاک ناو ٤ اهلباقم اح هئاطعإ نود تابجاولا

 . ابتعاشبو اہتوسق یدم یف ًاریٹک
 ... مالسإلا ءاج مث

 : قيقرلا نسع ةداسلل لوقيل ءاج . مبتيناسنإ رشبلا ءال دريل ءاج



 عدج نمو « ءاتلتق هدبع لتق نم » : لوقيل ءاج . ۲ ضعب نم مکضعب
 ةلحو ررقيل ءاج . "8 ءا نيصخا ۵سف یسحأآ نسو « ءاتعدج هدبع

 لضف ال هسنأو e بارت نم مدآو مدآ ونب مت # : ريصملاو ااو لصألا

 : ىوقتلل لضفلا امعتإو . دبع الهو ديسأذه نأ درجمل دبع ىلع ديسل
 الو ‹ يبرع ىلع يمجعأل الو « يبجعأ ىلع يبرعل لضف ال الأ »

 . ٠“ ىوقتلاب الإ دوسأ ىلع رمحأ الو ء رمحأ ىلع دوسأل
 نيدلاوابو ٠١ : قيقرلل مملماعم اونسحي نأ ًارمأ ةداسلا رمأيل ءاج

 راجلاو ء ىب رقلا يذ راجلاو نيك اسملاو ىماتيلاو ىب رقلا يدبو ٠ اناسحإ
 هللا نإ مكنامأ تكلم امو « ليبسلا نبأو « بدجلاب بحاصلاو « بنجلا

 قيقرالو ةداسلا نيب ةقالعلا نأ ررقيلو . ٠ ًاروخف ًالاتخم ناك نم بحب ال
 امإو < ريقحتلا وأ ريخسللا وأ < دابعتسالاو ءالعتسالا ةقالع تسيل

 ي نونذأتسي ةيراجلا « لهأ » ةداسلاف . ةوحخألاو ىبرقلا ةقالع يه
 مسلعأ هللاو تانمۇلا مكتايتف نم مكناعأ تكلم ام نه : اهجاوز

 نهروجأ نهوتآو « نهلهأ نذإب نهوحکناف ۰« ضعب نم مکضعب . مکناعب
 ناك نم .. مكلوخ مكناوحإ» : ةداسلل ةوخإ مهو <« "« فورعملاب

 مهوفلكت الو < سہل اسم هسبليلو ۽ معطي ام همعطيلف هدي تحت «هوخأ »

 قيقرلا رعاشم ةياعر ي ةدايزو .  ؛ مهونيعأف مهومتفلك نإف « مہبلغي ام

 . [۴۵7 ءاسللا ةروس (ا)

 . يناستلاو .يذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلا هاور ثيدح (۲)
 ,. دواده وپأو ملسم هاور ثیدح (۴)

 هيلع هللا للص هللا لوسر عم نمع هدانسإپ ه ۲ سولا بادآ د باتک ي يربطلا هج رخ ()
 . # یل ملسو

 . [] ءاسشلا ةروس (ه)
 ]۴١[ ءاسنلا ةروس ()
 . يراخبلا هاور ٹیدح پر
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 يدبع اذه : مك دحأ لقي ال » : مسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا لوقب

 لوقيف ةريره وأ كللذ ىلع دنتسيو . "« يتاتفو ياتف : لقيلو « ينمأ هذهو
 لثم هحورو « كوخ هتاف « كفلخ هلمحا » : يرجم هديع هفاخو بکر لجرل

 . كلور

 ةوطخلا ىلإ لقتنن نأ لبق يغني نكلو . ءيش لك كلذ نكي مو
 . ةلحرملا هذه يت قيقرلاب مالسإلا اهرفق يلا ةلئاما ةرغقلا لجسن نأ ةيلاتلا

 . ةداسلا حورك حور هل ًارشب راص اعإو . « ايش » قيقرلا دعي من
 « ةداسلا سنج ريغ رح ًاسنج قيقرلا ربتعت اهلك ىرحألا ممألا تناك دقو
 هبيذعتو هلتق نم مثأتت محرئامض نكت م انه نمو « لذتسيو دبعتسيل قلحخ
 نمو . " ةقاثلا لامعألاو ةرذقلا لامعألا يت هريخستو رانلاب هيكو
 للملا ماع ي ال « ةعركلا ةوحألا ىوتسم ىلإ مالسإللا هعفر كللانه
 « دحأ هركني مل يذلا - خيراتلا دهشيو . مسقاولا ماع يف لب « مالحألاو

 تخلي مالسإلا ردص ي قيقرلا ةلماعم ناپ س 7 ساتک نم نوہصعتلا یتح

 قیقرلا لمج ادح . رحآ ناكم يأ يف هفت م ةسفرلا ةيتاسنإلا نم آس
 كلذ ا أ عم نيقياسلا مہتداس ةرداخه نوبأپ نيررحملا

 مهسا تاعبت سمحت ىلع !ودوعتو ًايداصتقا اوروحت نأ دعب
 | ملا طباور شبام ےہ مھطیرپ ء مش اھا مورت

 زوج الو ۽ نوناقلا اميمحي ةسارك هل ًايناسنإ ًانئاك قيقرلا حبص
 هيلع هللا لص لوسرلآ ین : دق لوقلا امأف . لشاب الو لوقا الع ءادتعالا

 . ةريره وب هاور (1)

 ءارقح متقلب مهف مل نمو « هلإلا مدق نم وقل ( نيذوبتلا ) قيقر# نأ درئملا دقنعي (۴)
 ۽ باذعلاو ناروا ىلمحتپ لآ مش مرسلا مضولا اذه نع اوعشترپ نا نک هلو ۽ نوتيهم
 مضولا ةنحل لإ فاضت شو لضفأ تاقرلخم يف تولا دعب مهحاورأ خست نأ ي
 ات الو لالا اوسر نأ مييلع يضقت ةيحور ىرحأ ةنعل هيف نوشيعب يڌلا يسا
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 U محو بطاح نأ مهرمأو . ءاقرآ ماب اب مهئاقرآ رك ذت نع ةداسلا ملسو

 ضرع ی مه لاقو « ةيدوبعلا ةشبص مع ييو لهألا ةدومب مهرعشي

 يهف ٠١ مكايإ مهكلل ءاش ولو مهايإ مككلم هللا نإ ٠ : هيجوتلا اذه
 1 نكمملا نم ناكو « ًاقيقر ءالزه تلعج ةضراع تاسبالم درج نذإ
 ‹ ءالؤه ءار نم ضعي كلذبو ! ةداس مويا مه نل ةداس ًاولوکب

 دوست نأ يبني يلا ةدولاو « ًاعيمج مهطبرت يلا ةيرشبلا ةرصآلا ىلإ مهدریو

 يه ةحيب را هتي وشعف يدسجلا ءا دتر اأو . سضعبن مهضعب تاقالع

 لع ةلالدلا حيرص ادم يهو « ., هانلتق هدبع لتق نمو ١ : لئملاب ةلماعملا

 يلا تانامضلا نايب ي جيرو + ةداسلاو قيقرلا نيب ةيئاسنألا ةاواسملا

 نع ضراعلا اهعضو اهجرخي ال يلا - رشبلا نم ةفئاطلا هذه ةايح اهب طيحب
 ل ًايجع ًادح غلبت « ةيفاوو ةلماك تانامض يهو - ةليصألا ةبرشبلا اهتفص

 لبق ال « هلك خبرات يت قيقرلا تاعيرشت نم رحآ عيرشت طق هيلإ لصب
 بيداتللو ) بيدات ريغ يت دبعلا مطل درج لسعج ذإ « هدعب الو مالسإلا
 ( ءءانبأ ديسلا هب بدوي ام لاح يآ ىلع زواجتپ الو اهآدعتی ال ةموسرم دودح
 . قيقرلا ريرحتلا ًايعرش ًارربم

 # ن #

 . يعقاولا ريرحتلا ةلحرم « ةيلاتلا ةلحرملا ىلإ لقتنن مث
 يلا هدرب « قیقرلل ًايحور اري رحت عقاولا يف ةقباسلا ة ةولمخلا تناك دق

 نج تم داسا نع قرف ال میر رش ا لع اسو یاسا

 قيقرال ةيجراخلا ةيرحلا نم تدح ةضراع فورظ يه ااو < لصألا

 م قيقرلل تناك ةطقنلا هذه ادع اميفو « عمتجملا جم رشابملا لماعتلا

 . نيدالا فوقح

 ليرط ثيدح يث « لرلملا قرقح نع مالكلا يل نيدلا مولع ءايحإ يث يارغا مامألا هركذ )١(
 . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب يسوأ ام رخنآ هنإ لاق
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 يه ىمظعلا ةيساسألا هتدعاق نأل « اذب فتكي م مالسإلا نكلو
 كلذلو . رشبلا لكل للماكلا ريرحملا يهو « رشبلا نيب ةلماكلا ةاواسملا
 . ةبتاكملاو قتعلا امه : نيتريبك نيتليسوب « ءاقرألا ريرحت ىلع ًالعف لمع

 نسم مهدي ينم ريرحتب ةداسلا بناج نم عرطتلا وهف قتتعلا امأق

 لوسرلا ناكو < ًاريبك ًاعيجشت كلذ ىلع مالسإلا عجش دقو « ءاقرألا
 نم هدنع نم قتعأ ذإ كلذ يف لوألا ةودقلا ملسو هيلع هللا للص ميركلا

 ءارش ي ةلئاط ًالاومأ قفني ركب وبأ ناكو « هباحصأ اذه ين هالتو < ءاقرألا
 تيب ناكو ؛ ةيرحلا مهحنعو مهقتعيل ؛ رافكلا شيرق ةداس نم ديبعلا
 . لام نم ةلضف هيدل تيقب املك مهررحيو ممباحصأ نم ديبعلا يرتشي لاما

 ‹ ةيقيرفإ تاقدص ىلع زيرعلا دبع نب رمع يتعب ١ : ديعس نب يحي لاق
 « انم اهذخأي نم دجن مو ًاريقف دج ملف مه ابيطعن ءارقف تبلط مث امتعمجف
 , « ميتفععأف ادي اهب تيرتشاف ء سافا زيزملا دبع نب رمع ىت دق

 نم ةرشع ملعي نم ءاقرألا نم قتعي ملسو هيلع هللا للص يتلا ناکو
 نآرقلا صلو . نيملسملل ةلثام ةمدج يدۆي وأ ء ةباتجلاو ةءأرشا نيملسلا
 يلا ناک امك . باقرلا قتع يه بونذلا ضعب ةرافك نأ ىلع ميركلا
 ‹ ناسنإلا هيتأي بنذ يأ نع ًاريفكت قتعلا ىلع ثحي ملسو هيلع هللا لص
 « عطقنت ال بونذلاف مهلم نکمم ددع رك ريرحت ىلع لمعلا كلذو
 ةصاح ةرأشإ ريشن نأ انه نسحيو . لوسرلا لوق امك ءاطح مدآ ن نبا لګو

 ‹ قرلا ىلإ مالسإلا ةرظن ي ةصاخلا املالدل تارافكلا هذه ىدحإ یل
 : ةيقر ريرحتو ليتقلا لهأ ىلإ ةملسم ةيد ًاطخلا لتقلا ةرافك مج دقن

 يذلا ليتقلاو . م هلهأ ىلإ ةمّلسم ةيدو ةنموم ةبقر ري رحتف أطح ًانموم لتقف نموا
 « قح هجو نود ممتجملا اهدقف امك اهلهأ اهدقف دق ةيناسنإ حور وه أطح لتق

SE ءاسلا ةو )١( 
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 ةيدلاب اهلهأل ضيوعتلا : نييناج نم امنع ضيوعتلا مالسإلا ررقي كلذل
 قيقرلا ريرحت نأكف ! ةتمؤم ةبقر ريرحتب عمتجملل ضيوعتلاو ء مه ةملسملا
 قرلاو . ًاطخلا لتقلاب تسهد يلا سفنلا ضوعت ةيناسنإ سفتل ءايحإ وه

 لك نم مغرلا ىلع < ‹ مالسإلا رظن ين تولاب هيبش وأ توم وه كلذ ىلع
  ءايحاال 9 ةصرف لك زني وهف كلذلو « ر طاحسأ يتلا تانامضلا

 ' قرلا نم مهري رحتب ءاقرألا
 « یت ا رر دق ءاترألا نم امض اودع نأ خیرا رکذیو

 , مالسإلا لبق ال « ىرحألا ممألا خيرات يف هل ليف ال مخسشلا ددعا اذه ةأر
 مهقنع لماوع نأ اك . ثيدحلا رصعلا علطم ىتح ةدع نورقب هدعب الو
 يش الو « هلا ةاضرم ءان سالا رتامسض نم عينت « ةتحب ةيناسنإ تناك
 . هللا ةاضرم ريغ

 غليم لباقم « هسفتب اهبلط ىتم قيقرلل ةيرحلا حنم يهف « ةبتاكما امأ
 ديسلا فلل ال يرابجإ انه قتعلاو . قيقرلاو ديسلا هيلع قفتي لالا نم
 يفاقلا ) ةلودلا تلخدت الإو . هيلع قفتلا خللا ءادأ دعي هلیجأت الو هضفر
 . اببلاطل 'ةيرحلا حنمو « ةوقلاب قتلا يقل ( مك احلا وأ

 سحأ نمل « مالسإلا يل ريرحتلا باب عقاولا يف حتف « ةبتاكلا ريرقتبو
 يف هريرحتب هديس عوطتي نأ رظتني ملو « ررحتلا ةبغرب هسفن لحاد ين
 . مايألا رم ىلع حنست ال وأ حتست دق ةصرف

 ضفر كلعإ ال ديسلاو - ةبتاكملا ابيف بلطي يتلا لوألا ةظحللا نمو
 ةلودلا نسمأ ىلع رطخ هريرحت يف نكي ملو « قيقرلا الط ىتم ةبتاكملا
 نا بغر اذإ هل جاتي وأ « رجأب هديس دنع هلمع حبصي - ةيمالسإل

 . هيلع قفتملا غلملا عمجي ىتح « رجأب جراخلا يأ لمعي
 ريرقت دعب يأ  رشع مبارلا نرقلا يف ابروأ يف ثدح دق كلذ لشمو

 )١( مالسإلا يف ةيعاتجالا ةلادعلا» نع ٠ .
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 وهو < مالسإلا ريغ يل دجوي م ريبك قراف عم  نورق ةعبسب هل مالسإلا
 يف مخضلا مالسإلا دوهم بناج ىلإ كلذو  نييتاكملا ءاقرألل ةلودلا ةلافك

 ةيالا لوقت . هتدابعب ءافوو للا ىلإ ًاب رقت « لباقم الب ًاعوطت ءاقرألا تع

 نيلماعلاو نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا اعإ » : ةاكزلا فراصم نيبت يلا

 وهو س لاسملا ثيب نم فرصت ةاكزلا نأ ررقتف ١ ... باقرلا ينو ... الع

 ءاقرألا نم نيبتاكملا ةنواعل . ثيدحلا فرعلا ي ةماعلا ةنازخلا

 . هټادا نع صاخلا مهسکب اورج ذأ ¿ء ري رحتلا ن ءال

 ليبس يف ةعساإو هيلعغ تاوطح اطيح دق مالسإالا نركب كاذو اتو

 ‹« لقألا ىلع نورق ةعبسب هلك يعرانلا روطتلا اهب قبسو « قيقرلا ربرحت
 يف الإ ماعلا اهلإ في م  ةلودلا ةياعرك _ رصانع روطتلا اذه ىلع دازو
 نسح يف ءاوس < ًادبأ الإ ىفي مل ىرخأ رصادعو . ثيدحلا هخنرات علطم

 ةيداصتقالا تاروطتلا نم طغض ريغب < ًاعوطت هقتع ي وأ <« قيقرلا ةلماعم
 . ءيجيس امك قيقرلا ريرحتل ًارارطضا برغلا ترطصضا يلا ةيسايسلا وأ

 يلا ةفثارلا ١ ةيملعلا ١ مهأواعدو نييعويشلا ةقلذح طق كلاذو اذ و

 اهدعوم يل تءاج يداصتقالا روطتلا تاقلح نسم ةقلح مالسإلا نأ معرت
 ةعبسب اهدعوم تقبس دق يذ يه اهف  ةيلدجلا ةيداملا ةنس بسح يعيبطلا

 ساكمتا الإ وه نإ مالسإلا كلذ يف اع - ماظن لك نأ معرت يتلاو .. نورق
 اذه مئالت هراكفأو هدئاقع لك نأو « هررهظ ثقو مئاقلا يداصتقالا روطتلل

 امک ‹ هقبست نأ عيطتست الو « هقبست ال اہنکلو < هل بیجتستو روطتلا
 لقع « هتحت نم الو هقوف نم لطابلا هيتأي الو ءىطحم ال يذلا لمعلا ررق

 مظنلا يحوب لمعي م مالسإلا اذ وه اهف ! هارکذ تسدقت سکرام لراک
 نأش ين ال « هلك ماعلا يلو برعلا ةريرج يف ذئنيح ةمئاقلا ةيداصتقالا
 كلاما وأ « موكحملاب مك احلا ةقالع يف الو ؛ ةورألا عيزوت يف الو « قيقرلا

 . ]1١[ ةبوتلا ةروس ()

٤“ 



 ءاشنإو ًاعوطت ةيداصتقالاو ةيعاتجالا همظن 'ىشني ناك امإو < ' ريجألاب
 . خيراتلا ين ًادرفتم هباوبأ نم رثک ي لاری الو « قوبسم ريغ وحل ىلع

 مالسإلا ناك اذإ : رئامضلاو راكفألا ىلع رثاحلا لاوسلا رطح انهو

 ًاعوطتم هلك ماعلا اب قبسو ۽ قیقرلا ريرحت وحن اهلك ٽاوطخلا هذه اط دق
 ‹ ةيقابلا ةمساحلا ةوطخلا طح م اذاملف < هيلع طوغضم الو رطيضم ريغ

 ؟ ًأادملل ثيح نم قرلا ءاغلإ ةلماك ةحارص يأ نلعبف
 ةيسفنو ةيعاجإ قئاقح كردن نأ يغني لاؤسلا اذه ىلع ةباجإللو

 ةلفكلا ئدابملا مضي مالسإالا تلعجو « قرلا عوضوع تطاحإ ةيسايسو

 , ليرطلا ىدملا ىلع اهلمع لمعت اهعديو « قيقرلا ريرحتب
 قيقرلا ريرحتو . ذحخؤت امإو حلمت ال ةيرحلا نأ ًالوأ رك ذن نأ بحي

 ةبرجتلاو ! قيقرلا ررحيل نكي مل ضعبلا ليتي امك موسرم رادصإب
 ال دهاش ريح نلوكنل ماهاربأ دي ىلع ملق ةرجب قتيقرلا ريرحت يت ةيكيرمألا
 اوقيطي م ۽ عيرشتلاب  جراخلا نم س نلوكنل مهررح نيذلا ديبعلاف « لوقن

 ء اوناك امك مہيدل ًاديبع مهولبقي نأ ممنوجرپ مہتدانم ىلإ اوداعو « ةيرحلا

 . دعب اوررحت دق اونوکی مل  لحادلا نم  مہنأل

 قئاقحلا ءوض ىلع اهيلإ رظني نيح ةبيرغ تسيل امتيارغ ىلع ةلأسملاو
 فیکت ىلا یھ تاسناللا ایف شیعی یا تاس اللاو , ةداع ةايحلاف . ةيسفنلا

 دسبعلف يسفنلا نايكلاو . "ةيسفنلا هتزهجأو هسيساحأ غوصتو هرعاشم
 ‹ ءامدقلا نظ امك رحخآ سنج هنأل ال « رحلل يسشنلا نايكلا نع فلتخب
 تيكتت ةيسفتلا هتزهجأ تلعج ةمئادلا ةيدويعلا لظ ي هتايح نأل نكلو

 . ةيلاتلا لوسا رظلا ()

 ال نحنو , رعاشملا ( ىل ر يلا يه ةيج راسلا تاسباللا نإ يدالا بعلملا ةاعد لوقي (۲)

 < تاسياللا هح هدوج و يف قاس يفت ديصر كانه . ةحرام ةلعلاخم هيف نأل كاذب نمؤت

 . مدعلا نم هقلخم ال اهنكل « ديصرلا اذه (فيكت )ر تاسباللاو
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 ةزهجأ رمضتو « دح ىصقأ ىلإ ةعاطلا ةزهجأ ومنتف « تاسياللا هذه +

 . دح ىصقأ ىلإ تاعبتلا لاتساو ةيلوؤسملا

 الف « هديس اب هرمي نیح رومألا نم ریثکب مایقلا نسحي دبعلاف
 ىلع هتيلوؤسم عقت ايش نسحب ال هنکلو . ذيفنتلاو ةعاطلا الإ هيلع نوكي

 الو « اهب ماقا نع رجعي همسج نأل ال « ءايشألا طسبأ ناك ولو « هسفت
 ال هسفن نأل نكلو ؛ اهمهف نع زجعي  لاوحألا ميمج يف س هركف نأل
 لحب ال تالكشمو <« ةموهوم ًاراطخأ ايف ليختيف « اهتاعبت لاتحا قتيطت
 ! راطحألا نم هسفت ىلع ءاقبإ اس رفيف « اه

 دوهعلا ين - ةيقرشلاو - ةيرصملا ةايحلا يب رظنلا نومعتي نيذلا لعلو
 ثيبخلا رامعتسألا اهعضو يلا ةيفخلا ةيدوبعلا هذه رثأ نوكردي ةريخألا

 ةلطعملا تاعورشملا يف امنوكردي . برغلل مهدبعتسيل نييقرشلا سوفن يت
 ! اهجئاتن ةهجارم نع نبجلا الإ _ نايحالا نم ررتك يف  اهلطعب ال يلا
 ًاريخ مدقتست ىتح تاموكحلا اهذفنت ال يلا ةسوردلا تاعورشلاو

 نذإلا ردصيو عورشملا ةيلؤسم امنع لمتحبل . خلا .. 'ًايكيرمأ وأ ًايزيلجتا
 ديقيو نيواودلا يت نرفظوملا ىلع مح يذلا عورملا للشلاو ! ذيفنتلاب
 عنصي نأ عيطتسي ال نيقظوملا نم ًادحأ نأل « رجحتملا نيتورلاب مهجاتنإ
 ةعاطإ الإ كلع ال ءرودي اذهو <« ريبكلا فظوملا « ديسلا » هب هرمأي ام الإ

 نسكلو « لمعلا نع نوزجعي ًاعيمج ءالؤح نآلل ال ء ريزولا « ديسلا »
 مهف < مخضتم مهدنع ةعاطلا زاهجو لطعم مهدنع تاعبتلا زاهج نل

 ! رارحألا نم ًايمسر !وناك ناو « ديبعلاب ءيش هبشأ
 هلصأ يف ءيا وهو . هدبعتسي يذلا وسه دبعلل ىسضتنلا تيكتلا اذه

 اعيش حصو « اہنع لقتسب هنكلو « لاحلا ةعيبطب ةيجراخلا تاسي الملا نم
 ةصاح ًاروذج دم مث « ضرألا ىلإ ىلدتي يذلا ةرجشلا عرفك هتاذب ًامئاق

 )١( نآلإ داليا ضعب ي ًايسور وأ !
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 هردصت نالعإ هب بهذي ال يسفتلا فيكتلا اذهو . لصألا نع لقتسيو هب
 تاسبالم عسضوب < لحادلا نم ريعي نأ يغبني لب . قرلا ءاغلإب ةلودلا

 سفن ي ةرماضلا ةزهجألا يمتتو < رحآ وحن ىلع رعاشملا فيكت ةديدج
 . خوسمملا هوشملا هنايك نم ًايوس ًايرشب ًانايك عنصقو « دبعلا

 السلا هلص ام ڭلذو

 ديعب ةلماعملا نسحيك ءىش الو . قيقرلل ةتسحلا ةلماعملاب الوأ أدب دقف

 « يناسإلا اهنايكب رعشتف <« اهرابتعا اهيلإ دريو « ةفرحنملا سفنلا نزاوت
 هنم رفنت الو « هقوذحتف ةبرحلا معط سحت كلذ نيحو « ةيتاذلا اتماركو
 . نوررحملا اکیرما دیبع رشن امک

 ىلإ قيقرلل ياسلإالا رابتعالا درو ةلماعلا نسح يت مالسإالا لصو دقو

 < لوسرلا ثيداحأو نآرقلا تايآ ين لبق نم اهم ةلثمأ انب رض ةبيجع ةجرد
 . يعقارلا قيبطتلا يف ىرحخأ ةلثمأ اته درسنو

 ضعبو اولا ضعي نيب يحارب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناک

 ةسيور ني دلاحو حابر نب لالب نيب ىحأف . برملا ةداس نم رارحالا

 ياو ديز ني ةجراخ نيبو ۽ ةزمح همعو ديز هالوم نيبو « يمعثخلا

 دح ىلإ لصتو مدلا ةطبار لدعت ةيقيقح ةلص ةاخازلا هذه تناكو « ركب

 ! ثاريملا ي كارتشالا

 .. دحلا ادب فتي ملو

 جاوزلاو . دیز هالوم نم شحج ٽنب بئیز هتمع تنب موز دف
 نسم جورتت نأ لبقت يهف « ةأرلا بناج نم ةصاحو ًادج ةساسح ةلأسم

 بسلاو بسحلا يآ الود اهجوز نوكي نأ ىبأت اکو ًاماقم اهلضفي
 نكلو . اهثايربك نم ضغيو اهلأش نم طحي اذه نأ سحتو « ةورألاو
 وهو كلذ للك نم ىعأ ىنعم ىلإ فدي ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 مظعأ ىوتسم ىلإ ةلاظلا ةيرشبلا الإ هتعفد يلا ةدهولا نم قيقرلا عفر

 . شيرق نم برعلا ةداس
44 



 . دحلا اذهب كلذك فتکی لو

 نم نورجاهملاو راصنألا هيف شیج سر لع ًادیز هالو سرا ذقف

 <« شيجلا ةدايق دبز نب ةعاسأ هتبا يلو لتق املغ ء برعلا تاداس

 كلذب لولا طعي ملف « هدعب نم هاتفيلخو لوسرلا اريزو رمعو ركب وب
 . ۲ رأرحألا ١ ىلع ةساقرلاو ةدايقلا ىح ءاطعأ لب « ةيئاسنالا ةاواسملا درج

 دبع مكيلع لممتسا ولو ارعيطاو ارععلا ٠ : لوقي نأ ىلإ كلذ يف لصرو

 " لاعتو كلرابت هللا بات مكيف ماقآ ام < ةبيبز هسأر نأ يشب

 ۴ ةيالو وهو <« ةلودلا بصانم عفر في قحلا كئدب يلاولا یطعاف

 ةفيذح يبأ لوم ماس تاك ول » : فلختس وهو رمع لاق دقو . نيملسلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هنس يذلا إدبملا سفن ىلع ريسيف ؛ هتيلول ًايح
 ذإ ؛ يلاوملا مارتحا ىلع ةعئارلا ةلثمألا نم رح ًالثم ربع برضيو

 البس دج الف ۽ هتضراعم يل دتشیف ءيفلا ةلأسم ي حابر نب لالب هضراعی
 ةفيلخلا وهو كلذ ! « هباحصأو ًالالب يفكا مهللا »: لوقي نأ الإ هدر يت

 ! عاطيف رمأي نأ .۔ دارأ ول ہ لع ناک يذلا

 نم قيقرلا ريرحت اب دوصقملا ناك مالسإلا اهعضو يتلا جذامتلا هذه

 ‹ ةيرحبلا بلطف هنايكب سحب يكل - لصفلا اذه أديم يف اتلق امك . لحشادلا
 . ريرحتلل يقيقحلا نامضلا ىه اذهو

 اذه نكلو « لئاسولا لكب هيلع ثحو قتعلا ىلع عجش هنأ حيحصو
 ميلاكمإ يل نأ اورعشي يكل « قيقرلل ةيسفتلا ةيب رتّلا نم ارج ناک هسفت
 ۲ قوقح نم ةداسلا هب عتمتي ام لکی اوعتمتب ةبو ةيرحلا ىلع اولصحي نأ

 عراسي انهو « اهليبس يف تاعبتلا لامتحا اولبقيو ةيرحلا يف مهتبغر دادزتف

 . ابتنايص ىلع نورداق « اه نوقحتسم ذتنيح مهنأل « مه اهحەتم يش

 اه ءييو ةيرحلا بلط ىلع سانلا عجشي يذلا ماظنلا نيب ريبك قرفو

 . يراخبلا ءاور (1)
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 يلا مظنلا نيبو « مهسفنأب ا وبلطي يلا ةظحللا يل مف ايطعي مث « لئاسولا
 ةيعاتجالاو ةيداصتقالا تاروثلا موقت ىتح « جر تتو دقعتت رومألا علت

 ةر الأ االطل ةي رحلا ىطعت ل مث 1 فولألاو تناثلاب حاورألا یهزتو

 . ةهراك
 صرح دق هنأ « قيقرلا ةلأسم ين ىربكلا مالسإلا لئاضف نم ناك دقو

 امك ةبيطلا ةينلاب فتكي ملف ٠ جراخلاو لخادلا نم هل يقيقحلا ريرحلا ىلع

 تبثي امم ؛ سوقنلا لخاد يآ هل ديصر ال عیرشت رادصإب نلوکنل لعف
 . اهتشاعمل لئاسولا ريش ىلإ هتتطفو ء ةبرشبلا ةعيبطلل مالسإلا ةكلاردإ قمع
 كسمتلا ىلع مہتيب رت حم < ؛ اباحصأل قوقحلا ءاطعإب هعوطت بلاج ىلإ اذهو
 _ عمتجملا فئارط عيمج نيب ةدوملاو بحلا ساس ىلع - اپتاعب لایحساو اہم

 كلذ « ابروأ يل ثدح امك « قوقحلا هذه لجأ نم اوعراصتي نأ لبق

 ام لک دسفیف . داقحألا ثرؤيو رعاشملا فقم يذلا ضيغبلا عارصلا

 قبرطلا ءاتثأ يت ريخلا نم ةيرشبلا هبيصت نأ نكعإ
 ساسألا مضي مالسإلا لعج يذلا ربكألا لماعلا نع ثدحتت نآلاو

 .لايجألا لالخ نم هلمع لمعي هعدي مث قيقرلا ريرحدل
 ادحاو ًاعبنم ادع اميف « اهلك ةعيدقلا قرلا عبانم مالسإلا فج دقل

 . ليصفتلا نم «يش يف ذحأنلو . برحلا قر وهو « هففجي نأ نكع, نكي م
 .  مهلتق وأ برجل ىرسأ قاقرتسا وه لثموب دئاسلا رعلا ناک

 ىلإ عجري داكي « خيراتلا تاملظ يف ًالغوم < ًادج ًاعيدق فرعلا اذه ناكو
 . اهراوطأ ىش يت ةيناسنإلل ًامزالم لظ هنكلو « لوألا ناستإلا
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 هثادعأ نيبو هتيب تعقوو . لاحلا اذه ىلع ساتلاو مالسإللا ءاجو

 بلستف <« مالالا ءادعأ دنع ن لوق رتسپ نوملسملا ىرسألا ناکف « سو رجلا

 ىلع دموي يرجب ناك يذلا ملظلاو فسعلاب مبنم لاجرلا لماعيو « مهتايرح
 ةدحاولا ةأرلا ين كرتشي < بلاط لكل ءاسلا ضارعأ كهتتو ء قيقرلا
 الو طباض الب « مهم عاتمتسالا يغبي نم هؤاقدصأو هدالوأو لجرلا

 امأ . راكبأ ريغ مأ نك ًاراكبأ ءاسنلا كئلوأ ةيناسنإل مارتحا الو « ماظن
 . ضيغبلا ةيدوبعلا لذ يف نوأشني اوناكف  ىرسآ اوعقو نإ  لاغطألا

 نم مہيديآ ين عقي نم حارس اوقلطب نأ نيملسملاب آريدج نکی م ذئدنع

 قالطاب ڭكیلع ودع حجشت ن ةسابسلا نسح نم سيلف . ءادعألا یر

 اع بباذعلاو فسخیلا توماس تيد عابتأو كترشعو فالهأ امتی ¢ ارس

 « همادختسا عیطتست نوناق لدعأ يه اته لئلاب ةلماعملاو . ءادعأللا ءالۇھ

 نيپ ةقمع ًاقورف ظللت نأ يغبنيف كلذ عمو . ديحولا نوناقلا يه وأ

 . برحلا ىرسأو برحلا نأش يف مظتلا نم هرغو مالسإالا

 اب دصقي ال يمالسإلا ماعلا ريغ يف _ لارت امو  بورحلا تتاك

 نم اهريغ رهق يف ةمأ ةبغر ىلع موقت تناك . دابعتسالاو كتفلاو وزغلا الإ
 نامرحو اهدراوم لالغتسال وأ <« اهباسح ىلع اهتعقر عيسوتو « ممألا
 يضريل « يبرح دئاق وأ كلم سفن يف موقت ةيصخش ةوهشل وأ ؛ اہم اهله
 ىلإ ام وأ .. ماقتنالا ة ةوهشل وأ < ءاليحخو ارك شفتني و يصخشلا هرورخ
 < نوقرتسب نيذلا ىرسألا ناكو . ةطباهلا ةيضرألا فادمألا نم كلذ
 يسفتلا وأ يقلخلا مهاوتسم يت مممأل الو < ةديقع ي الخل نوقرتسب ال

 . برحعلا ي : اوبلغ مہنأل طقف نکلو « مهیرسآ نم لقأ يركفلا وأ
 ضارعألا كته نم منت ديلاقت برحلا هذه نکت م كلذكو

 ر كالذو « خويشلاو لافطألاو ءاسنلا لق وأ «ء ةلاسملا ندا بير
 . عيفر فده الو أدبم الو ةديقع ريل اهمايق عم

 نأ الإ « اهلك بورحلا مرحو « هلك كلذ لطبأ مالسإلا ءاج املف
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 مطحتل وأ « نيملسملا نع ءادتعا عفدل آداهج .. ہللا لیبس ي ًاداهج نوکت
 ىوقلا ةلازإل وأ . فنعلاو رهقلاب ميد نع ساأنلا نتفت يلا ةيغابلا یرقلا

 . هوعمسيو قحلا اوريل سانلل اهغالبإو ةوعدلا ليبس ين فقت يلا ةلاضلا
 بحب ال هللا نإ اودتعت الو « مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقو »

 ٠۽ هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو » . ' « نيدنحملا
 دشرلا نيت دق نيدلا ين هاركإ ال ١ : ًادحإ هركق ال ةيملس ةوعد يهف

 ىتح مهليد ىلع يمالسالا ماعلا ين نييحيسملاو دوهلا ءاقبو “ « يغلا نم
 م مالسإلا نأ تبثي « ةكحامملا الو لدجلا لقي ال عطاق ناهرب ةظحللا
 . ؟ فيسلا ةو هقانتعا ىلع هريغ هركي

 الو برح الف « حلا نيد ىلإ اودتهاو « مالسإلا سانلا ىق اذاف
 هجو ىلع ملو ملسم نيب زييمت الو « ةمأل ةمأ نم عوضح الو ةموصح
 . ىوقتلاب الإ يمجع ىلع يبرعل لضف الو « ضرالا

 مهس يمالسإلا ماظن لظ يف هتديقعب ظفتحي نأ دارأو مالسإلا ى یبآ نف

 هارک ¦ نود كلذ هلف اليس موقأو ةديقعلا هذه نم ريح هنأب مالسإلا ناعإ

 لطقست ٹيحب « هل مالسإلا ةيامح لباقم ةيرحجا عفدي نأ ىلع < < طف الو

 ةي زجلاو مالسإالا اوبآ نإف * هتيامح نع نوملسملا زچع بإ درت وأ ةيرجلا

 . ]1۹١[ ةرقبلأ ةروس ()

 [۳۹] لافنألا ةروس ()

 , ]۲١٠۹[ ةرّقيلا ةروس (۴)

 . (مالسإلا ىلإ ةوعدلا) هباتك يث دلوئرأ . و . تريسلا وه ييروأ يحيسء كلذب دبش (#)

 : (مالسإلا ىلإ ةوعدلا ر دلونرآ باتك يف ًادرو نالاثم اهم ةرثك كلذ لع ةلثمألا مهو
 لاهأ ضعي مم اهمربأ يلا ةدهاعلا يف لجس نأ ثدح ٹالدکو + : ه۸ ةحشم ف لاق
 ربأ ملع امف .. » : لاقي ءالف الإو ةيربا الف مكاانعتم إف ةرحعلل ةرواجملا ندا

 س يت ةحرتفلا دملا لامع ىلإ بثك ( هتمجاهل لقره زيهجتب ) كلاب برعلا داق ةديبع
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 ‹ اهقبرط دحأت فأ ةيملسلا ةوعدلل نودي ري ال « نوحجبتم نودناعم نذإ مهف

 نسع هنوبجحي ديدجلا روتلا قيرط يأ ةيداملا ةوقلاب اوفقي نأ نوديري اعإو
 . رونلا نيبو منيب يخ ول اودتها اعر موق نويع

 < نالعإو راذنإ ريغب موق ال هنكلو « لاعقلا مرقي طقف كلذ دنع

 نإو» : ضراألا عوبر ي ملسلا رشنو ءامدلا نقحمل ةريحخأ ةصرف ءاطعإلل
 . « ' هللا ىلع لكوتو اه حنجاف ملسلل اوحنج

 ةبغر الو حتشلا ةوهش ىلع موقت ال < ةيمالسإلا برحلا يه كللت
 برح يهف « دبتسم كللم وأ يب رح دئأق رورغل ابف لحد الو « لالغتسالا

 شش اهلك ةيملسلا لئاسولا قفحت نيح ء ةبرشبلا ةباده ليبس يتو هللا لليبس يئ
 . ساتلا ةياذه

 : هتيصو يف ملسو هيلع هللا للص لوسرلا لوقي ؛ ديلاقت كلذ عم او

 اوردغق الو اوزغا . للاب رفك نم اولتاق . تا لبس يت هللا مساب اورغا »
 . + 'اديلو اولتقت الو اولثم الو

 بيرح الو « نيملسملا لتاقي حالسلاب فقي يذلا براحملا ريغ لتق الف
 نإ » : داسضفالاو رشلا ةوهشل قالطإ الو < ضارعألل كته الو ريمدت الو
 . « نيدسقلا بحي ال هللا

 ي تح ۽ مہ ورح لک ي هذه ةليبنلا مهديلاقت نوملسلا یعار دقو

 ةلوج ي ناك يذلا مهودع ىلع اورصتنا نيح « ةرداغلا ةيبيلصلا بورحلا

 : وقي سانلا لإ بتكو « ندا هذع نم ةيزحلا نم يج ام مهيلع اودري نأب مهرمأپ مالا =
 انباع مطرتشا دق مكنإو . عومحلبا نم اتل عمج ام انخلب هنأل مكلاومأ مكيلع اندر اإ
 ىلع مكل نحنو مكنم انذحأ ام مكيلع انهدر دقو . كلذ لع ردقت ال اتإو مكعنم نأ
 . ٠ مبيع هللا اتربمن تإ انري انيتك امو طرشلا

 . [14] اشالا ةروس اإ
 يلمرتلاو دواد وبأو ماس هج رحنا 9
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 هيف نيمتحملا مجاهف ىصقألا دجسملا ىلع ىدتعاو تامرحلا كهنتا دق ةقباس
 مهسفنأل اومقتني ملف « اراپ هيف مهءامد لاسأو  عيمجلا بر هللا محب
 : للاب ةلماعملاب هتاذ نيدلا نم نذإإلا نوكلمم مهو « رصنلا مهءاج نيح
 متکلو . ۲ « مکیلع یدتعا ام لشع هيلع اودتعاف مکیلع یدتعا نف »
 رصعلا ىتح ضرألا لك يأ نيملسملا ريغ هنع رجعي يذلا ىلعألا للا اوب رض
 . ثيدحيلا

 ريغو نيملسملا نيب اهديلاقتو برحلا فادهأ يث ىساسأ قراف كلذ
 رعب نأ كلذ يق هدنسب یحلاو دارا ول كلم مالسإلا ناك دقو . نيملسملا
 ىلع نورصيو ىدا نودناعي نمم  ىرسألا نم هيدي يف عقب نم
 مهقرتسيو ٠ ةسيمدآلا يصقان ًاموق  فرخملا مهكرشو ةطبالأ مهتينو
 الإ - رونلا ىري ذآ دعب - ةفارخلآ هذه ىلع رشب رصي اف . هدحو ىنعملا اذهب
 هنایک ي صقان وهف « فارحنا هلقع ي وأ طوبه هس يت نوکپ نأ
 . ناسئإلا ينب نم رارحألا ةيرحو « نييمدآلا ةماركب ريدج ريغ « يرشبلا

 نوصقان مہا رابتعا درجمل ىرسألا قرتسي مل مالسإلا نإف كلذ عمو
 ىمح ىلع نودتعي ارءاج دق _ مهلاح هذهو س ملال امإو « مہليمدآ يت

 بولق نيبو ينابرلا ىدهلا نيب نولوحي ةحلسملا ةوقلاب اوفقو وأ « مالسإلا
 . سائلا

 . ىرسألا قاقرتسا وه مئادلا مالسإلا ديلقت نكي ملف كلذ عم یتحو

 اثم نيكرشملا نم ردب ىرسأ ضعب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قلطأ دقف

 ةيرج نار ىراصن نم ذحأو ¢ ةيدف ءاتل مهضعب قلطأو ‹« ءادف رب

 يف ةيرشبلا هيلإ يدتہت نأ ديرب اه لئلا كلذب برضيل « مهارسأ مهيلإ درو
 3 ھم اهلبقتسم

 ىرسأل تضرعت يلا ةديحولا ةيآلا نأ انه ةراشإلاب ريدج وه امنو
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 رك ذت م" ۲ اهرازوأ برحلا مضت ىتح ءادف امإو دعب اّنم امإف » : برحلا

 « لباقم نود حارسلا قالطإو ءادفلا ترك ذ اعتإو < ىرسألل قاقرتسالا

 امنإ ء بزال ةبرض الو ةيرشبلل ًامئاد ًاعيرشت قاقرتسالا نوكي ال ىتح
 . تاساللاو فورظلا هتضتقا اذإ براحملا يءالسإلا شيجلا هيلإ اجلي رمأ وه

 اوناك مالسإلا دي ي نوعقي اوناك نيذلا ىرسألا نأ كلذ ىلإ فاضي
 ناوهلا نوقلي الو ء لبق نم اهاتفصو يلا ةعركلا ةلماعلا كلت نولماعي

 هيلإ مهسوفت ىعست نيح ررحتلا باب مهماما حتفي ناكو < بيذعتلاو
 « هرسأ لبق ًارح نکی مل معقاولا ي مهمظعم ناک نإو « هتاعبت لمتحتو

 . نيملسملا لاتق ىلإ هوعفدو نامورلاو سرفلا هقرتسا يذلا قيقرلا نم ناك اعإ
 الو . قاقرتسالا لجأ نم ًاقاقرتسا نكي مل ةقيقحلا يت رمألا نأكف

 مالسإلا هاجكاف <« هيلع ةظفاحملا ىلإ مالسإلا فدي ًامئاد الصأ قرلا ناك
 . هيلإ لئالدلا لك ريشت يذلا زرابلا هاجتالا وه قيقرلا ريرحت ىلإ

 . ريرحتلا ىلإ ةياہلا يب يدوي توقوم عضو وه إو

 نم ی ىرسألا ضعب عقيف مالساإلا ءادعأو نيملسملا نيب برحلا موقت

 لک ی ل تالاا شعم ي م نوي ٠ ناسا دب ي رافكلا

 ف نمزلا نم ةرتف نوشيعيف « برح قيقر  ةيمدح ةروصب الو تالاحلا

 ًاقبطم يئاب رلإ لدعلا ةروص بشك نع نورصبي « يمالسإلا عمعجملا وج
 امتارابتعاو اهتلماعم نسحب ةميحرلا مالسإلا حور مهلمشتو ضرألا عقاو يت
 . روثفل مهرئاصب حتفتتو مااا ةشاشب مهحاورأ س رشتتف « ةيناسناالا

 ثقات نإ ةبتاكلاب وأ « نايحألا ضعب يث قتعلاب مالسإلا مهررحي دئدنعو

 . اهيلإ اوعسو ةيرحلا ىلإ مهسوشن
 الع ةرثف ةقيقحلا يف قرلا ي اهوضمي يلا ةرتفلا حبست 7 كذب و

 < ةردهخا مهتيمداب مهراعشإو « مهل ةلماعلا ناسحإ هماوق < يح ورو يسن

 )١£ دمحم ةروس ]4[ ,
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 ..ريرحتلا نوكي ةياہلا ين مث .. هاركإ ريغب يئاب رلا رونلا ىلإ مهحاورأ هيجوقو
 يذلا ديحولا ليبسلا ىه تسيلو . قاقرتسالا ةلاح يف هلك كلذو

 لوسرال يلمعلا كولسلا نمو « عيرشتلا ةيآ نم حضتي امك « مالسإلا هكلسي
 . تاورخلا فلتخم يت ملسو هيلع هللا یلص

 ربغ ي نیقلی نک امع  نھقر يآ یتح ۔ نھمرک دقف ءاسنلا امآ
 ءاغبلا ةقيرط ىلع بلاط لكل ًاحابم اهن نهضارعأ دعت ملف . مالسإلا دالب
 نهلعج اعإو ( نايحألا بلغأ يت بورحلا تاريسأ ريصم وه اذه ناو )

 نهقح نم لعجو « هريغ دحأ نييلع لخدي ال « هدحو نهبحاصل ًاكفم
 ررحيو ًادلو اهديسل تدلو نم ررحت تناك امك « ةبتاكملاب ةيرحلا لين
 . مالسإلا هب ىصوأ ام ةلماعلا نسح نم نيلي نكو « اهدلو اهعم

 . ةيرشبلا خيرات يق ةفرشم ةحفص : مالسإلا يل قرلا ةصق كلت

 هريرحت ىلإ ىس هنأ ليلدب « هلوصأ نم ًالصأ قرلا لعجم مل مالسإلاف
 دحاولا عينملا ادع اميف « ددجتي ال يكل اهلك هعبائم ففجو « لثاسولا ىتشب
 نأ انيأر دقو . هللا ليبس ي داهجلل ةنلعملا برحلا قر وهو هانركذ يذلا

 ي يدؤت ةنوقوم ةرتفلف - ثدح نإ - هنأو « بزال ةبرض سيل ايف قرلا
 .. ريرحتلا ىلإ ةيابنلا

 بورحلا ىرسأريغ يت قرلا نم ةيمالسإلا دوهعلا ضعب ين ثدح ام اأ

 ‹ الصأ مهقاقرتسا زوج ال نيملسمل ءارشو فاطدحخاو ةساخت نمو < ةينيدلا

 نيملسملا ماكح ةبسن نم لدعأ الو قدصأ تسيل مالسإلا ىلإ هتبسن نإف
 ! ماثأو تاقبوم نم هلوبكترب ام مالسإالا ىلا مويلا

 . عرضوا اذه ين رومأ ةدع ىلإ انلاب لعجت نأ يغبنيو
 ةثجلم ةرورض ريخب ىرخألا لودلا دنع قرا عياتم ددعت وه : لوألا

 قاقرتساو < سنج سئجو « ةمأل ةمأ قاقرتسا نم « دابعتسالا ةوهش وس
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 بسب قاقرتساو « ةنيعم ةقبط يف داليلا نم ةثارولاب قاقرتساو . رغفال
 اميف ٠ مالسإلا يق اهلك عسبانملا هذه هاغلإو < خلإ ضرألا ق لمعلا
 . لبق نم هفورظ انحرش يذلا دسيحولا عبئملا ادع

 غلت م ۽« ةرورض ريخي ایف قرا دراوم ددعت ايرو نا : يناتلاو

 فعض نيج يخلأ قرلا نأب نوقرتعي مماتكو ٠ ةعوطتم هتخلآ نح قرا

 لمعلا ىلع ةردقلا وأ ةبغرلا نادقفو ةيشيعملا مماوحأ وسل س قیک را جانا

 ! ! هجاتنإ نم رثكأ ةسارحو ةشاعإ نم دبعلا فيلاكت تحبصأ ثيحب
 الو ء ةراسخلاو بسكملا ايف بسحي <« ريغ ال ةيداصتقا ةبسح نذإ يهف

 ‹ يرشبلا سنجلا ةماركب رحشت يلا ةيناسنإلا يناعملا نم یعم يأل امف لظ

 تاررسلا ىلإ ةفاضإلاب اذه ! اهلجأ نسم هتيرح قيقرلا حينمتف
 . هقاقرتسا ماود اهعم لاحتساف قيقرلا ا ماق يلا ةعباحملا

 قيقر نم هتلوح اهنكلو . ةيرحلا هحنمت م ذشنيح ابروأ نإف كلذ عمو
 هل زوج الو « اهیف مدنجو ‹ یرتشیو اهعم حابب ‹ ضرالل قیقر ىلإ دیسال
 لسالسلاب البكم نوناقلا ةوقب ايلا ديعأو ًاقبآ ربتعا لاو « اهرداغي نأ

 ةيسنرفلا ةروثلا هتمرح ىتح يقب يذلا وه قرلا نم نوللا اذهو . راتلاب ًايوكم
 ىلع ديزي امي ريرحتلا أديم مالسإلا ررق نأ دعب يأ ٠ رشع نمائلا نرقلا يف
 . مأع ةئامو فلا

 ةروثلا تحلأ دقف . ءاممألا اطعدخ نأ زوج ال هنأ : ثلاتلا رمألاو
 ماعلا قتفتا مث < اكيرمأ يف قرلا نلوكنل ىغلأو « ابروأ ي قرلا ةيسنرفلا
 ؟ يفلأ يذلا قرلا وه نيأف الإ رهاظلا نم كلذ لك .. قرلا لاطبإ ىلع

 هعنصت ثئأك يذلا مسا ام ۴ ماعلا ءانآ لک يف مويلا ثدحي ام مسا امو
 ‹ جونزلا يأ اكيرمأ هعنصت يذلا مسا امو ؟ يمالسإلا برملا يف اسنرف
 ؟ ايقيرفأ بونج ي نينوللا ي ارتلجتاو

 نم ةفئاط نامرحو « نيرخآ موقل موق ةيعبت وه هتقيقح يف قرلا سيلأ
 نأ ينعي اذامو ؟ كلذ ريغ ءيش وه مأ ؟ نيرخالل ةحابلا قوقحلا نم رشبلا
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 ؟ ةاواسملاو ءاخالاو ةيرحلا ناونع تحت وأ « قرلا ناونع تحت اذه نوكي
 ام ثبحأ يه اهءارو يلا قتاقحلا تناك اذإ ةقاربلا نيوانعلا يدجت اذام
 ؟ لیولملا اهعرات يت ىئامحلا نم ةيرشبلا هتفرع

 هببسو « قر اذه : لاقف ساتلا عمو هسفن مم احيرص مالسإلا ناك دقل

 . حوتفم هنم ررحتلا لإ قي رطلاو ؛ اذك وح ديحولا

 اهسفن يف دج الف « اهلاضحأ ي مويلا شيعن ينلا ةفئازلا ةراضحلا امأ

 تاتفاللا ءااطو ق قئاقحلا فييزت يف اهنعارب فرصت يهف « ةحارصلا هذه

 ىوس ءيش ريغل برغملاو رثارجلاو سنوت ي فولألا تام لتقف . ا
 يف اوشیعی نأ 1 میرج ةيناسناالإ ةمأركلاو ةيرحلاب نويلاطي مہ

 اومد الو ‹ مہلدیقع اودقتعیو <« مبل اوملڪتي نأو « ليخد الب ا
 .. داصتقالاو ةسايسلا يف ماعلا عم رشابملا لماعتلا ي مهتيرحو . مهسفنأ الإ
 كلابتاو ءام الو ماعط الب ةرذقل نوجسلا يت مهسبحو ءايربأالا ءالۇھ لتق

 ىلع نهارتلل نهنوطب قشو رربم الب نهلتقو ؛ مهئاسن ىلع وطسلاو مهضارعأ
 ىداسبمل رشتو ةيندمو ةراضح نيرشعلا نرقلا يف هما اذه .. نرنجلا عون
 اهحنع ناك يلا ةعركلا ةيلاثملا ةلماعملا امأ . ةاواسملاو ءاحلإلاو ةيرحلا

 يرشبلا سنجل ًامارك إو هنم اعوطت < ًانرق رشع ةثالث ىلبق قيقرلل مالسإلا
 ةلاح سيلو تقؤم عضو قرلا نأب يلمعلا هنالعإ عم < هتالاح عيمج يف
 . ةيجضو طاطحناو رحأت هما اذهف + ةمثاد

 ضيبلل ١ ؛ لوقت تاتفال مداونو مهقدانف ىلع ناكيرمألا عضب نحو
 < « بالكلاو دوسلا لود عوتم» : ةميرك ةحاقو ين لوقت وأ « طقف
 هنرحرطيف « نينوللا نم دحأوب « نيرضحشلا ١ ضيبلا نم ةعامج كتفي نيسو

 ال فقاو ةطرشلا لجرو « حورلا ملسي ىتح مهیذدحأب هنوب رضیو ًاضرأ
 . ةغلفاو نيدلا يشو نطولا ي هيحأ ةدجنل مهي الو « لحدتي الو كرحتي
 ىش ارج ى نولم وهو  هنأل كلذ للك « ةيرشبلا ين ةوخألا نع ًالضف

 نوکب  اہلع اھرک ال اہلڈإبو اط ضرع ال ءاضیب یکی رم ۃاتف بناج لإ
۹ 



 . عاضفترالاو رضحتلا نم نورشعلا نرقلا هيلإ لصو ام ىصقأ اتمه

 مث« كلذ رمع هنع مهفيو « لتقلاب رمع يسوجملا دبعلا ددهتي نيح امأ
 سصقان قولخم وهو « هلتقي لرقن الو <« ضرألا نم هيفتي الو هسي ال

 ىر نأ دعب لطايلل هنم ًابصعت اهتدايع ىلع رصيو راتلا دعب هلأل ًاقح ةيمدآلا
 سنجلا ةماركل هءاردزا دشأ امو « ربع ةيجمص دشأ اف « هينيعب قحلا

 هتعرج بکترا ىح ارح هکرت مث 1 « دبعلا ينددہت » : لاق هنأل يرشبلا

 . ةع رجلا فرتقي نأ لبق ًاناطاس هياع كالع نكي مل هنأل « نيملسملا ةفيلح لتقف

 وأ مهلتقو ةيرشبلا مهقوقح نم مبامرحو < ايقيرفأ يت نينولملا ةصقو
 اوا مال < ةحقولا ةيريلجتاالا دئارجلا ريبعت بسح ۽ مهدايطصا »

 ‹ هتمق ي يناطب ربلا لدعلا وه اذه « مهتيرحب اوبلاطو متماركب اوسحأف

 ةياصولا ابروأل زيجت يلا ةيماسلا ئدابملاو <« اهجوأ يف ةيناسنإلا ةراضحلاو
 ‹« رشبلا « دايطصأ » ملعتي مل هثأل ادج يج وهف مالسإلا امأ . ماعلا ىلع
 طاطحنالاو رخأتلا يب هلغوت ىلصو ىلب . ةرشبلا دوس مهنأل مهلتقب يهلتلاو

 هسآر ناک يشبح دبع مکيلع لمعتسا ولو اوعيطأو اوعمسا » : لوقي نأ
 ا .. ةسيز

 . رخآ باسح اهلف ةأرلا امأ

 نم يراوجلا نم ددع هدنع نوكي نأ ديسلل حابأ دق مالسإلا ناك
 . ءاش اذا احا نېم جوزتیو ۽ هدحو نس حتمتسي ` برحلا یس

 ربتعت يلا ةعشبلا ةيناويحلا هذه نع ففعتتو مويلا اذه رکنتس ابروأو
 ي امهم لک < ةمارك الو اه ةمرح ال ًاداسجأو سام عا يراوح ا

 ناويحلا ىوتسم نع عفتري ال لجرل « ةضيغب ةيميمب ةذل عابشإ ةايحلا

 قيرط نع ديلا وأ  يرارحلا نم ياي ناك ام لك مالسإلا ةرااد نم جر كلذب )١(
 . ةسانلا قوس ف يراشيو عابيو ةيمالسا دالب نم فاطتحالا



 تناك دقف ! ءاغبلا حيبب ال هنأ رمألا اذه يف ةقيقحلا مالسإلا ةعررجو
 هنأ مكحب ةليذرلا ةأمح ىلا نيوه ىرعألا دالبلا ين برحلا تاررسأ

 ‹ ضرعلا ةيمحب نهوحن نورعشي ال نسيتداس نألو < نس لئاع ال

 : ةرذعلا ةراجتلا هذه نم نوبسكيو < ةضيخيلا ةمهلا هذه ين نهنولغشيف
 صرحو « ءاغبلا لسبقي مل - رخأتلا - مالسإلا نسكلو . ضارعألا ةراجت

 ‹ نهديس ىلع يراوجلا ءالؤه رصقف ء ةعرجلا نم ًافيظن عمتجملا ظفح ىلع
 ةيسنجلا نيتجاح ءاضرإو « ةعرجلا نم نهظفحو نہتوسكو نهماعطإ هيلع

 , دهتسساجس يضقي وهو  ًاضرع

 ءاغبلا تحسابأ كلئذلو ... ةيناويحلا هذه قيطب الف ابروأ ريمص ام

 هتئطو دلب لک يی ةدماع هرشنت تح ارو ! هتيامحو نوئاقلا ةياعر هتحتمو

 ةمارك نيأو ؟ هناولع ريغت نيح قرلا نم ريغت يذلا اف . ةرمعتسم اهمادقأ
 نكعإ ىم رذقأل الإ دسحأ اهبلطي امو بلاط در كلمت ال يهو ىغبلا
 ء ةفىطاع اهفطلت ال يلا ةصلاخلا دسجلا ةعفد : ةبرشبلا هيلإ طبت نأ

 ناك ام ةيونعملاو ةيسحلا ةراذقلا هذه نم نيأو ؟ حور اهب عفترت الو
 ؟مالسإلا يت يراوجلاو ةداسلا نيب

 . قراذه : لاقف « سانلا عمو هسفن عم ًاحيرص مالسإلا ناك دقل
 ةفيرلا ةراضحلا نكلو . اذكرو اذك يه نينلماعم دودحو . راوج ءالوهو

 لوقت امنو « اقر ءاغبلا يمست ال ييف « ةحارصلا هذه اهسفن ي دجت ال
 ! « ةيعامتجأ ةرورض » هثإ ةنع

 ؟ ةرورصض وه أذألو

 الو ةجوز ال : ًادحأ لوعي نأ ديرب ال رضحتلا يبروألا لجرلا نأل

 غرفي ةأرما دسج ديري . ةعبت لمتحي نأ نود متمتسي نأ ديرب . ًادالوأ

 اهرعاشم هينعت الو « ةأرملا هذه نوكت نم هينعي الو . سنجلا ةنحش هيف

 ىقلتب دسج يهو « ةميبلاك وزنپ دسج وهف . اهوجن هرعاشم الو هوحین

4 



 نم نكلو « هنيعب دسحأو نم ال اهاقلتيو « رايتحا الب ةوزتلا هذه
 . لیس رباع يأ

 برعلا يف ءاسنلا قاقرتسا حيت يآ ةيعامتجالا ۾« ةرورضلا ۾ يه هذه

 ىلإ يبروألا لجرأا عفترا وسل ةرورضب يه امو . ثيدحلا رصعلا يث

 . هيا العا اله لک هتیناثأل لعجم ملو ۾ ةيناسنإلا » ىوثسم

 اهتمارك نأل هخلت مل رضحتملا برغلا يت ءاغبلا تغلأ يتلا لودلاو

 . ةي رجلا نع حفترا دق يحورلاو يسفنلاو يقلخلا اسهاوتسم نأل وأ « اهتعجوأ
 ي هلودلا دعت ملو . تافرتحملا نع نينغأ دق تايواما نأل نكلو ! الك

 ! لحدتلا ىلإ ةجاح

 يف يراوجلا ماظن هب بيعي ام حجيتلا نم برغلا دج كلذ دعبو
 ريغ ماظن هلأ ىلعو ب ماع هن ةتاثلتو فلأ لبق ناك يذلا ماظتلا کللذ ۾ مالسإلا

 مويلا موقي يذلا ماظنلا نم رثکب فظنأو ریثکب مرک أ  ماودلا هل بولطم

 دحأ هركنتسي ال < ًايعبط ًاماطن ةيئدلا هربتعتو < نيرشعلا نرقلا يف

 ! ةايحلا ةيابن ىلإ ًايقاب لظي نأ ي دحأ عنا الو ‹ دحأ هرييغت يت ىسسب الو

 دحأ نم هارك أ نود نعوطتب ١ تابواأ و ءالزه نإ لئاق لقب الو

 هعاضوأب سالا عفدي يذلا ماظتلاب ةريعلاف , ةلماكلا نيتي رحل تاكلام نهو

 أ قرلا لوبق ىلإ ةيحورلاو ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ءاغبلا ىلإ عفدت يلا يه ةيبروألا ٠ ةراضحلا » نأ كش الو . هيف عوقولا
 ! تايوافإا تاعوطتملا ءاغب وأ يمسرلا ءاغبلا ناك ءاوس « هرقتو

 ءاسنلاو لاجرلل قر : نيرشعلا نرقلا ىتح ابروأ يف قرلا ةصق كلت
 ةرورض ريغ ي ¿ دراولا ددجحم حيات دلعتم قر . ساتجألاو ممألاو

 . ناسنإلا يبل ىتاللا ىوتسلا نع هطوبهو برخلا ةسح الإ مهللا ٠ ةثجلم
 مهدحأ كلم ال ىتح اهبعش دارفأل ةيعويشلا ةلودلا قاقرتسا كنع عدو

 قاقرتساو « هيف لمعي يذلا ناكملا الو <« هديري يذلا لمعلا رايتحا ةيرح
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 مهدحأ كالع ال ىتح يلامسأرلا برغلا يت لامعلل لاومألا سور باحصأ

 . هدبعتسي يذلا ديسلا رايتخا ىوس
 ام يفكيو . نيحفانملاو هنع نيلداجملا دج دقف ء كلاذو اذه كنع حد

 ېسابو ةيندلا ساب مت يلا + ةحمن ريصلا ةحخ راسلا قرلأ ناول نم هاندرس

 ًادسب « ارق رشع ةعبرأ يت ةيرشبلا تهدقت له رظنا مث ! يعأمتج الا مدقتلا

 مويلا جاسحتل ىتح « رحأتتو ردحنت تلظ اهنإ مأ « مالسإلا يحو نع
 ! ؟ مالظلا نم هيف يه ام اهجرجم < مالسإلا يده نم سبق ىلإ
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 مالسإلا نأ هيف تبثي احب ةعماجلل مدق ًابلاط نأ 'ًاريحأ تععس
 بلاطال تبجعو ! ريتسجالا ةجرد ثحبلا اذه ىلع لان هنأو ٠ يعاطقإ ماظن

 ٠ يس نوكي دق وأ ء ًالهاج بلاطلا نوكي دقو . دحاو نآ يت ةذتاسألاو
 اذه ىلإ نوردحني فیکو ؟ مماب اھ ءتنجألا ماظملا ةذتاسألا امأ . ةيلا

 ۽ خي راتلا مئاقو مهفو « ةيدأستقالاو ةعامتجالا مظتلا مه ي يوتسملا

 . ءالجألا ةذتاسألا كئلوأ مه نم ترك ذت نيح لاز بجمعلا نكلو
 مهدعب نم اودسفيل « هنيع ىلع لالتحالا هعنص يذلا ليجلا نم ءالؤه سيلا
 ىلع صرحف ةصاخ ةيانع بولند مب ىنع نيذلا مه اوسيلآ ؟ لايجألا نم
 مېتاموقم نعادعب ةقيقحلا ين اودادزيل وا« املع » اودادزیل اب روأ ىا مشاسرإ

 مسه راتو مہتاوذل اراقتحاو < مهديلاقتو مہليد نم أاروفنو < ةيقيقحلا

 ؟ مهدئاقعو

 ! بارغتسا الو بجع الف . كئلوا مبلإ ٠ ىب
 ؟ هتاموقم يه امو « ءالجالا ةداسلا اهب عاطقإاللا وه ام

 مانغنلا » هبات يث يوآربلا دشار روك دلا هبتك <« هل افصو انه لقنن

 : ةيبروألا رداصملا نسع لاحلا ةعيبطب وقلم « يک ارتشالا

 يه هل ةزيمملا ةفصلا جاتنإلا نم بولسا نع نع ةرابع عاطق الا ماظنو ۾

 وحن رشابلا جتنملا مرتي هلظ يف ماظن هنأب هنوفرعيو Seo ةمئادلا ةيعيتلا

 بلاطلا كلت تناكأ ءاوس « ةنيعم ةيداصتقا بلاط ءادأب هالوم وأ هديس

 4ه ةنس لوألا ةعبطلا تنردص (1)
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 وأ ) تاصعوفدم لكش ىلع مأ ‹ اهب موقي تامدحخ ةئيه ىلع ىدؤت

 ممتجملا نإ ؛ لوقت كلذ حبضوتلو . انيع وأ ادق امدؤي ( تاقاقحتسا

 تايداعبألا كالم لمشتو لوألا : نيتقبط ىلإ مسقني ناك يعاطقإلا

 مهنف « مهتارم فالتحا ىلع نيعرارملا نم نوكتتو ةيناثلاو . ةيعاطقإالا
 صقانتي لظ نيرحخآلا ددع ناك نإو « ديبعلاو نويعاررلا لامعتاو نوح الفلا

 يف قحلا مم « نورشابملا نوجتنملا يأ « نوحالفلا ءالؤهف . ةعرسو دارطاب
 مهشاعم بسك ي مهلئاسوب اهلع نودمتعي ضرالا نم ةحاسم ةزايح
 تاعالا ميتويب ي توسراع امك ٠ شیعلا بابسا نم مهمزلي ام جاثتإو
 لثم ةدع رومأب نومزلي كلذ لباقم مهنكلو . ةعارزلاب لصتت يلا ةطيسبلا
 ةمدخلاو « مبتيشامو ممتالآ عم فيرشلا ضرأ يف ةيعوبسألا ةمدخلا
 تابساسنملاو دايعألا يف اباده ميدقتو « ةيعارزلا مساولا ي ةيفاضإلا
 فبرشلا اهميقي يلا نحاطملا يت مهالغ اونحطي نأ كلك" ميلعو « ةصاخلا

 . هترصعم ي مهمورک اورصعی ناو

 ىلع فرشي هنأ يأ « ءاضقلاإو مكحلا رومأ سرا فيرشلا ناكو ١
 . هتقطنم لهأ ىلإ ةبسلاب ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا ميظنت

 ًارح نكي مل يعاطقإلا ماظنلا لظ ي رشابملا جتنا اذه نأ ريغ .. »

 الو < ةلماك ةيكلم ضرألا كلم ال وهف « دعب اميف هفرعن يذلا ىنعملاب
 ةرخسلا لامعأ يدؤي ناكو « ةبملا وأ ثیروتلاو ميبلاب ايف فرصتلا ميطتسي
 نأ هيلعو « هتحلصم دضو هلع ًاسغر ةصاخلا تيرشلا ضرأ يق

 لقتنب وهو « ةيعبتلا ةقالعب ًافارثعا  رادقملا ةدودحم ريغ  ةبيرض يدي
 ةسيرحلا هل تسيلو . ىرخأ ىلإ دي نم هذه تلقا ام اذإ ضرألا عم

 . رخآ ديس ةمدخم قاحتلالا ةلواحم وأ لمعلا ناك ةرداخم ي ةقلطلل
 رحلا عرارملاو < ةعيدقلا روصعلا يت دبعلا نيب ةطسوتم ةقلح لث نذإ وهف

 . ثيدحلا رصعلا ين

 و



 وهو ۽ ج الفل اپ يلا ضرألا ةحاسم ددحب يذلا وه كللالاف .

 هتارارف ف وشو اهءادأ ريجألا نم بلطي يبا تاعدخلا رادشم ددحب ب ينا

 . نالفلا بلاطل بيجشسي الو < نيرحلألا كاللا تافرصتب ديقتي ال هذه

 ريغ ةرجه ةكرح رشع ثلاثلا نرقلا يت تأدب انهو » : لوقي مٹ

 مساب ةفورعلا ةكرسلا يهو « نييعارزلا لامعلا بئاصب نم ةعورشم
 اودقعف : نيبراهأ نيحاللقلا دادرتسا كاللا لواحو . « نيحالفلا رارف ١

 ىلإ نولصي نيذلا لامعلا ىلع كلام لك ضبقي نأب ضقت تاقافتا مهنيب اميف
 كلام لك رعشو « ةماع ةرهاظ تناك هذه رارفلا ةيلمع نأ ريغ « هتيعاطقإ

 اذكهو ء تاقافتالا هذه نم ررحتلا ادبف « ةعار زلا ةلوارل لامعلا ىلإ هتجاحب

 نم دب ال هنآ نوريحألا ىأر اتهو <« هلاللا نيب نواعتلا ةلواحم تقفحأ

 ةرخسلا لحم ةيدقنلا روجألا لالحإ ىلإ ريكفتلا هجتاف « رحآ جالع

 . ةيرابجأإلا

 ةجاحس اولغتساو . ضئاف نيوكت نم نيحالفلا نم نوريثك نكمتو »
 هذه تناك اذإو . ةيصخشلا مهتبرح اورتشاف ‹ نييعاطقإلا كاللاو ءارمألا

 سسألا نأ مهلاف « رشع عيارلا نرقلا ىتح ةعئاش ديلاقن حبصت مل رحاوظلا

 ةيلمع يهو ۽ نوقت تد دق يعاطقإلا جلا اهلع مرقي ناك يا

 ۾ ' ةيلاتلا نورقلا ين اهمدقت درطا

 انناهذأ يأ اهتروص حضتتل اهتاليصقتب اهانلقن « عاطقإلا تاموقم للت

 ثدح یرت ای نیآو یف . لاکشآلاو رهاظملا نم اهريغب انيلع طلتخت الو
 ؟ عاطقإلا اذه لثم مالسإلا ين

 هاختسب يذلا وا ء نيثحابلا سضعب ىلع هبثشي يذلا رهظلا لعل

 يمالسإلا عمتجملا ماسقنا وه « مالسإللا لوح تاشلا هنم اوقليل توضرغلا

 هذه يل نولمعي نيحالفو « تايداعبأالل كالم ىلإ تقولا نسم ةرتفل

 . ۴۳ ص ر ۲۲ ص نیب : یک ارتشالا ماظنلا بات (ا)

1 



 ىلا ةفثارلا ةلالدلا نم لاح وهو « رهظم درج اذه نكلو . تايداعبألا
 نزاونل عاطقإلل ةيساسألا تاموقملا ىلإ دعنلو . ءالؤهو ءالؤه هب اهقصلب

 : اهنإ . يمالسإلا عمتجملا يأ ثدح ام نيبو اهتيب
 5ء#لمص ةمئادلا ةيعشلا : وأ

 : لمشتو « ديسلا وحن حالفلا اهب مرتلي يلا تامارتلالا : ًايناث
 . عوبسأ لك ًاموي فيرشلا ضرأ يت ةيرابجإلا ةيناجملا ةمدخلا (ا)

 . مساولا ين ةيرابجإلا ةيناجملا ةمدخلا ( بر
 حالفلا نأ اته ظحاليو) تابسانملاو دايعألا يف ايادها ميدقت (ج)

 ( ! يلا ديسلل ايادهلا مدقي يذلا وه ريقفلا
 موركلا رصح نع رظدلا ضغئو ر فيرشلا ةلحطم يف لالغلا نحط ( د )

 . ( مالسإلا ي ةمرحس رمخلاف

 ةحونمملا ضرألا رادقل هاوه بسح  تيرشلا ديدح : ًاغلاث
 . هتم ةبولطملا بئارضلاو تام دخلاو ضرألا قيقرأ

 هجازم هب يضقي امبسح ءاضقلاو مكحلا رومأل فيرشلا ةسرام : ًاعبار
 . ماع نوناق دوجو مدعل صاخلا

 اذه نذآ نيح لاملاب ميتيرح ءارش ىلإ نيحالفلا رارطضا : ًاسماح

 . راين الاب ماظنلا

 نع هيف اوثحبيلف « ميمجلل ًاحوتفم يمالسإلا خيراتلا وه اذهف دعبو
 1 تاموقملا هل لٹم

 ‹« قرلا ةرثاد جراح يف طق مالسإلا اهفرعب مل ةلأسف ةمئادلا ةيعبتلا امأ
 سيلو . هتم ررحتلا لئاسوو هبابسأو هلوصأ قباسلا لصفلا يت احرش دقو

 برحلا قيرط نع أوءاج نيذلا ءاقرألا ناك امإو . ضرألل قر مالسإلا يت
 اذإ ةداسلا ضرأ يل نولمعي « ناكسلا عومجمل ةبسنلاب لاح يأ ىلع ةلق مهو
 دوصقملا سيل اذه نكلو . ةبتاكم ةيرحلا اوبلطي ملو ًاعوطت اوقتعي م اوئاك

¥ 



 دوجو بناج ىلإ  دوصقملا اإ . يبروألا حاطقإلا يت ةمقادلا ةيعبتلاب
 « ةداسلل ءاقرأ اوسيل مهو . ًاعيمج نييعارزلا لامعلاو نيح الفلا ةيعبت  ءاقرألا

 تامازتلالا نم ررحتلا الو اهكرت نوكلمب ال ء ضرألل ءاقرأ مہنكلو
 . امباحصأل مهقتاع ىلع ةاقالا

 . مالسإلا يق ًادبأ دجوي مل يذلا وه ةيعبتلا وأ قرلا نم نوللا اذهو

 هلل الإ ةيعبت الو ةيدوبعب فرتعي ال - أدبلا ثيح نم  مالسإلا نأ كلذ

 تناك !ذإو . هلوصأ نم ااصأ تسيلف هللا تاقولخم ةيعبتلا امأ . ةايحلا لاح

 لمعي ةتوقوم ةلاح يهف  ةضراعو ةصاح فور  قرلا يت تادجو دق
 صلختلا ىلع مهسقنأ ءاقرألا عجشيو « لئاسولا لكب اهلازإ ىلع مالسإلا

 , امتياعرو ةلودلا ةتوأعم مهجن و « الم

 لع يدأصتقالا هنايتب مقي ال _ ةيداصتقالا ةهجولا نم س مالسإالا تإ م

 نكي مل ينلاو ء اهيلإ انرشأ يلا قرلا ةلاح ادع اميف « ناسنإلل ناسنإ ةيعبت
 لحنادلا نم ءاقرألا سوفت ررحتت يتح « نيحلا كلذ ي يداصتقا صلخم اه
 مالسإلا مهجن كلذ دعو <« ًارارحأ اولمعيف مهسفنأ ةعبت اولمتحيو
 نواعتلا عم « لمعلا ةيرح ساسأ ىلع هناينب مالسإلا مقي امإو . مهتيرح
 رصقت نم لوعت ةدوجوم ًامثاد ةلودلاو . عيمجلا نيب تامدخلا لدابتو مالا

 . بابسألا نم بيس يألل لمعلا نع رجعي وأ « ةع ركلا ةايحلا نع هدراوم هب
 فدي ام كانه سيلف <« ‹ عيمجلل ةحساتمو ةدوجوم ةلودلا ةلافك تسأد امو

 ةماركلاو ةيرحلا كلل وهو < ضرألا باحصأل هسفن قاقرٹسا یف! ًادحأ

 . قیرطلا اذه رپغ نع ةيساسألا ةايحلا بلاطو

 عاطقإلا مالسإلا علم اعم ةيداصتقالا ةهجولاو ةيحورلا ةهجولا نف
 مهررحف ضرألل ًاقيقر اوحبصي نأ لبق سالا كردأو ٠ ةفورعملا هتروصب
 . عاطقإالا لابو نم

 اهفرعي ملف ضرألا بحاصل حالفلا اهب مرتلب يتلا تامارتلالا امأو
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 حالقلا ناك نأ _ مالسإ مالسإلاو طق ثدحي مل . مالسإلا خيرات كلذدك
 ةرح ةقالع مايقو « ةيعبتلا ءافتنال كلذو < ضرألا بحاص ءاجت «يشب ًامزلم
 . كاذو اذه نیب

 ضرالا بحاصو حالفلا نيب مالسإلا اهفرع يلا ةديحولا ةقالعلا تناك
 ق ضرألا نم اناج جالفلا رجأتسپ اهاضتقع و . ةعرازملا وا راج الا يه

 هتعارز ي ةلماك ةيرح ارح نوكيرو « هدرارم ميطتست ام بسحب رک وأ

 عفديف < ضرألا بحاص كراشي وأ < هسفنل هلک هلوصحم يجو هتشفن لع

 . ماعلا رحلا جتانلا نامستقب م ۲ هده لوألا مدشيو تاقفنلا لك ريالا

 ۽ ةرخس الو « ديسلا د وحن ةيرايجإ تامآرتلا دجوت ال نيلاحسلا اتك قو

 يف نيثفاكتم نيفرط نيب لدابتم مارتلا وه امتإو . نم الب ةمدح ةيأ الو
 يلا ضرألا رايتحا ي ًالوأ رح حالفلاف . تابجاولاو قوقحلا ضو ةيرحلا
 بحاص عم ضوافتلا ين ًايئاث رحو . هعرازي يذلا كلاما وأ < اهرجاتسب

 يل لمعي الا هلف ةبساك ةقفص اهدج مل اذإف « راجإالا ةميق ىلع ضرألا
 ةعرازلا ماظن ىضترا اذإف . ءيشب همزاي نأ كلاملل سيلو « ضرألا

 كلالك هحبرو ء الع ةفقوتمو كلالا تامارتلال ةتفاكم هيف هتامارتلاف

 ضرألا بحاص عم ةفصاثم

 وه يلا كلالا نأ _ عاطقإللا ي ثدح ام سكعلا ىلع دج اننإ مث
 يأ ةصاحخو « تابساتملاو دايعألا يأ ةفلتخملا اياطعلاو ايادحلاب هيحالف ريب يذلا

 روارتلا هيف مكي « نيملسملا دبع ةصاح ةلزتم وذ رهش وهو « ناضمر رهش
 . نيجاتحملا ربتو لمشلا عمجت يلا بدآسلا راكتو «ء ءاقدصألاو بابحألا نيب
 يذلا وه ينغلاف < ا مئابط عم مءالتي يذلا يقطنملا رمألا وه اذهو
 ءادهاب فلكلا وه ريقفلا سيلو « ايادهلاو اياطعلا لمحتب يذلا وهو « قني

 1 ابروأ ۲ ةيئاسنإ » تضتقا امك « ىنغلا
 ٠ ءارغفلا اهب موقي نأ ةيمالسإلا دالبلا ي فرعلا ىرج دقف نيحاوطلا امأ <
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 ىلع اهمادختسا نوضرفي كاللا يديأ ين نكن ملو « اهقيرط نع نوبستكي
 ! نيحالفلا

 ماظنلا يت دجوت مل ةرخسلا ةروص ذحخأق يتلا تامارتلالا نأ دج انه نمو
 لدابتملا مارتحالا ىلع ةينبم ةرح ةقالع اهناكم تماق اعإو . يمالسإلا
 موقي ناک يلا « تامارتلالا ١ امأ . ةيناسنإلا ةماركلا يق ةلماكلا ةاواسملاو

 هذه ان يضتقيو ۽ مهتياعرو هيحالف ةيامح نم ابروأ يق فيرشلا ام
 توعوقب مالسرالا ی ءاينغألا ناك دقف <. لذا دابعتسالاو ةلاظلا ةرخيسلا

 هقح ءافوو هللا ىلإ برقتلا اهلباقم نوذحأي مبنأل ‹ باقم نودہ اع ولت اپس

 ماظنلاو ةديقع ىلع موقي يذلا ماظنلا نيب مساح قراف انهو <« ةدابعلا ي
 برقي ةدابع ةيعاتحالا تامدا حبصت لوألا يف . الم ءاوح موقپ يذلا

 ايف فرط لك لواحي ةيراج ةيلمع حبصت يناثلا يقو « هلا ىلإ ناسنإلأ اهب
 ةيابلا يل ةبلغلا حبصتو « عيطتسي ام لقأ عفديو بسك ربكأ ذحأي نأ
 . قحلا بحاصل ال يوقلل

 ردشلل ديسلا ديدحعت يو عاطقإلا تاس نم ةثلاتلا ةمسلا ىلا لقتنن مٹ

 . حالفلا نم ةيولطملا تامدخلل كلذ هديدحستو ۽ ضرألا نم عرنملا »

 ي دوجو امش نکپ لو ۽ فلانه ةيعيتلاو ةدايسلا ص نابشمتي نارمأ ایشو

 ةيعبتو كلالا ةدايس ريغ « رحخاآ ساسأ ىلع موقي يذلا يمالسإلا ماظنلا
 ؛ ةرحلا هعبغرو ةبلالا هتردقم هددحت حالفلا هرجأتسي يذلا ردقلاف . حالفلا
 ءافيتسإ ريغ اب كلاملل نأش الو < هيلإو حالفلا نم ةمدخلا نوكت انهو
 فقوتي حالفلا اهعرزي' يتلا ضرألا رادقف ةعرارلا يف امأ . راجيإلا ةميق
 1 بيلاغلا يئ هدالوأ ر اهکلع يلا ةاماملا يديألا ددعو < ةيندبلا هتردشم ىلع
 نيب ةكرتشم ربتعت يلا ضرألا هذه هيلإ جاتحت ام يه ةبولطلا ةمدخلاو
 ين لحدت مٺ يلا كالا ضرأ LT امأ « اهرام يتوب س كلالاو حالفلا
 . ايف ةمدح ةبأب ًافلكم سيلو « اهب . حالفلل نأش الف ةعرارملا
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 لها ۾ عتاولا ف يمالسإالا ماظنلاو عاطفإالا ن قرف ام مها نکلو

 ىلع هفارشإ يأ « عاطقإلا ماظن يت ءاضقلاو مكحلا رومأل فيرشلا ةسرام
 سد فكلذ ءاضتناو 4 هتقطنم لهآل ةسنلاب ةيسايسلاو ةيعامتجألا ةأيحلا مظنت

 . مالسإالا يف ةسامسا

 نوناقلا یتحو 4 موهفملا ىلع اب ماع نونأف ابرو تالل ودل نکي :

 + اهل اب روا يٿ ةيلون املا تاعيرشتلا ساسأ دعب اميف حبصأ يذلا يفامورلا

 نرعرشي ‹ مهتايعاطقإ يث نيقلطملا ماكحلا مه اونوکی نأ نییعاطق ال حاب دق
 مه تعمتجاف ٤ مفرح ماكحألا نوذفسو + اهلها نيب نومکڪيو ٤ اش

 ةلود منم لك ناكو « دحاو نأ يل ةيديفنتلاو ةيئاضقلاو ةيعي رشتلا ةطلسلا

 يدوي هنأ الاط هتيعاطقإ لاد يت هسب ةموكحلل نأش ال « ةلود لحاذ
 ءاضقالا دنع ةيبرحلاو ةيئالا « هتامارتلا ۾

 ةيزكرم ةلود كانه تئاك دقف . مالسإلا يف لاحلا كلذك نكي ملو
 نيعتو < اه ةعباتل ضرألا لك ين هذيفنت ىلع فرشت « ماع نوناق تاذ

 موقغيل <« هل مكاحلا نييعت نسم ةدمتسملا ةلقتسلا هتطلس منم لكل ةاضق

 الإ ناطلس نسم هيلع دحأل سيلو ء« هصاصتحلا دودح يف ةعيرشلا ذيفشتب
 کلم راصف مكحلا ةروص تدسف نيح ىتحو . ءيسي وأ ءىطخم نيح

 يسالسإلا مكحلا ماظتل ىرحألا تاموقملا تيقب دقف + ةرح ةعيب ال ًايثارو

 <« اهئارجا لاد ةريغصو ةروبك لك ىلع نمي ةلودلا تلظف « ةخسار ةمثاق

 قراشم يل هيلإ سانلا مك احتي ناكم للك يئ ًايعرم ماعلا نوناقلا للظو
 <« لاحلا ةعيبطب ءاهقفلا فالثخا دودح يت - ةدحاو ةقيرطب اهم راغمو ضرألا

 ىوه نكي مل كلذل - ضرألا رهظ ىلع نوناق لك يت ثدحيي رمأ وهو
 لب « نيحاالفلا ىلع ذفنب يذلا نوناقلا ىه ةصاخلا هتئيشم الو فيرشلا

 ةروصبو ةبوسلاب مهيلع قبطي سالا ميم هعضو يذلا هعرشو « هلأ ةدارإ .
 لپ ۽ رارحألا نم اهالكو طقف ضرألا بجساصو حالفلا نيب ال « ةدحاو
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 اكلم رشب ايف نوكي يلا ةيئانلتسالا ةلاحلا يف ىتح « ديسلاو دبعلا نيب

 . را رشبل

 امو « مهريمض فلاح اب ةاضق ايف ىضق تالاح تثدح هنأ كلش الو

 هذه نكلو . ناطلسلا بحاص وأ ضرألا بحاصل ءاضرإ < عرشلا فلاب

 يخ راتلا عقاولا نأل . ةيراسلا ةدعاقلا انآ ىلع ذحؤت نأ زوج ال ةلغمألا

 نأ زوج ال هنآ امك . كلذ فلاش  مهسفتأ نويبروألا هب فرتعا يذلا

 نيس ¿ اهلك ةيرشبلا خيرات يب ةعئارلا ةلثمالا كلت لمنو اهدحو ذحؤت

 بحاص دف ال <« ةوق الو هل لوح ال يذلا ريقفلا لجرلل مكحب يضاقلا ناك

 ةفيلخلا دض لب . ءارزولا نم دحاو دض الو يلاولا دض الو <« ضرألا
 مقتني الو « يضاقلا لزعي ال مل .. ناطلسلاو هلك رمألا بحاص هفت

 ! ناطلسلا

 « ابروأ ين ثدح ابك نيحالقلا ني رارف ةكرح ثدحن ل كلذک

 ‹ بسحيف ةعرزم ىلإ ةعرزم نم ال لاقتنالا ين ًارارحأ اوناك نيحالفلا نأل

 طيحملا نم دتمملا عساولا يمالسألا ماعلا لخاد يف رطق ىلإ رطق نم لب
 ةصاخلا مهتبغر نوكي نأ الإ ءيش لقنتلا ةيرح نع مهسبحي ال < طيحملا ىلإ

 نييرصملا نيحالفلا ةعيبط يه امك ‹« ضرألا نم ةنيعم ةعقب يف ءاقبلا ين
 ًاروعش لقأ اوناك يمالسإلا ماعلا يأ نيحالقلا نم مهريغ نكلو . ًالثم
 نم عنام مهيبس يف قي ملف « لقنتلا ىلع ةردق رثكأو ضرألا ةطيارب

 . تامارتلاو ةيعبت نم نييبروألا نيحالفلا ليبس ين تفقو يلا ناول
 ماعلا يث لاحلا ةعيبطب ثادحي م هنإف لالاب ميتيرحل نيحالفلا ءارش اماو

 ىلإ مهب ةجاح الف « لعفلاب ًارارحأ اوناك مهلآ وه طيسب ببسل « يمالسإإلا |

 . ةيرحلا ءارش
 ربك ددع ىلع لمتشي ناك يمالسإلا ماعلا نأ « هلك فكللذ ىلإ فاضي

 ىلإ « مهتجاح اهب نوفکیو اہاحصا اہہ لقتسی يلا ةربخصلا تايكلملا نم
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 يتلا ةيعانصلا فرحلا عاونأ يلو « ةيرحبلاو ةيربلا ةراجتلا يف لمعلا بناج
 ةملظملا عاطقإلا ةروص ًاناب ًايفن يني امم < نيحلا كلذ ين ةفورعم تناك

 اهعم رشنت تلظو ‹ ىطسولا روصعلا ين ابروأ ىلع تسيح يلا ةكلاحلا

 يمالسإللا م اعلاب لاصتالا ابنم اهذقنأ ىتح « ةيحسورلا ةلاهجلاو يركفلا مالظلا

 اهتيشغ نم تقافأف « ىرخأ ةرم سلدنألا يو « ةرم ةيبيلصلا بورحلا يف
 . روثلا لإ تاملظلا نم جرخت تأدبو « ةضمللا رصع يآ

 ناك الاط « يمالسإلا ماعلا يل طق مقي م عاطقإلا نأ دجت اذكهو
 هدئاقعو « هتايداصتقاو هتايناحورب هلأل « ممتجملا مكحبي يذلا وه مالسإلا

 يدؤت يلا لئاسولا نع تكسي الو ‹ عاطقإالا مايقب حمسي ال « هتاعيرشتو
 ةيمأ ينب نم ةكلالا رسألاب فحن تناك يلا عاطقإلا رهاظم ىتحو . هيلإ

 ةمس نوكت نأ غلبت نكت ملو قاطنلا ةدودحم تئاك دقف « سابعلا ينبو

 . عاطقإلا ةقيفحل اهرهوج يف ةفلاخم اهنوك ىلع ًالضف « عمتجملل ةماع
 رخاوآ يت ثيدحلا رصعلا ي ةيمالسإلا دالبلا ي ًاقح عاطقإلا دجو امنإو

 مكحلا ىلع ىلاوتو « سوقنلا ي ةديقعلا عيباني تفج نيح « نالا مكحلا
 نمو <« نيينأثعلا تاوشابلا نم . هما الإ مالسإللا نم نوفرعي ال ماوقأ

 ىتش يت ةكلالا تويبلاو ‹ رصم يف هثانبأو ( ١ ريبكلا ) لع دمحم لاثمأ

 ةيدالا ةيبروألا حورلا تغط نيح ًاءوس رمألا دازو « ةيمالسالا دالبلا
 ريلأ حور تدسفأف ء لالتحالا ريئأتب يمالسإلا ماعلا عوبر ىلع ةدحاحلا

 لذو < ءاينغألا نسم عشب لالختسا ىلإ ابلوحو « عمتجملا ين لفاكتلاو
 رابك نم مهريغو ءارمألا شيتافتو ةيكلملا شيتافتلا ي « ءارقفلل ةيدوبعو
 يف . ةيبروألا - هتاموقم لكب شيعي عاطقإلا اذه لاري امو « نييعاطقالا

 سيلو < مالسإلا نم سيل وهو « حالصإلا حور هلمشت رل ناكم لك
 مکحپ يذلاو . مکحي نیح الإ ًالوئسم نوکب ال هنأل « هلع الوسم مالسإلا

 اوا



 نوشبشتي رامعتسالا ذيمالت نم موق اب ءاج يلا ةيبروألا ريتاسدلا ىه مويلا
 ! قاقرتسالا لذي ديبعلا تبشتي امك اہم
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 نحنو انعشت قئاقح ةلمج صلختسن نأ عيطتسن ثحبلا اذه نمو
 , تیدحلا ماعلا 5 مويا هراوأ دتشب يذلا بهاذملاو يدابلا عارص سض رعتسن

 قثاقحلا هذه نم
 ةقيرطب عاطقإلا يشن يلا يه اهنا يف ةيكللا تسيل هنأ : ًالوأ

 نيب ةقالعلا ةعيبطو كلمتلا ةقيرط ىه اعإو . ايف ناسنإلل ةدارإ ال ةيمتح
 دجوي ملو يمالسإالا ماعلا يق ةيكللا تدجو فللذلو . كاللا ريغو لالا

 سانلا نيب ئشدي هتاقيبطتو هتايرظنب يمالسإلا ماظنلا نأل « حاطقإلا
 . عاطف مايقب جست ال تاقالع

 ۱ يداصتقا روط هنأل هيف عقت ت م عاطقإلا يف تق ءو نحس اب رو نا : اينا
 هيلإ تردحنا يه اأو <« رو ۾ مآ تدارأ ةبرشبلا هيف رع نأ دب ال يعيبط

 ولو . مہتاقالع مظنتو سانلا رعاشم مظنت ةديقع الو ماظن دوجو مدع ببسب
 تاقالعلا تصعتسا ا مااسإلا يش ثدح امك  ةديقحلاو ماظنلا دجو

 ةوق يداصتقالا ررطتلا ناك l4 مظنتلا لع ةيعامتجالاو ةيداصتقلا

 ررحشلا نم اه داري ثيح لإ اهپیجوت عنمت رعاشملاو راكفألا ىلع ةيربج
 . عافترالاو

 الأ ىلع ةيلدحلا ةيداملا ةي رظن اهم رت يلا ةيداصتقالا راوطألا نأ: ااا
 « عاطقإالاو < قرلاو « ىلوألآ ةيعويشلا : يهو « ةيرشبلل ماع خبرات
 <« طقف ابرو خیرات الإ عقاولا ي لثمت ال ؛ ةيناثلا ةيعويشلاو « ةيلامسآرلار
 هذه يل ريسي نأ ًامتح سيلف ماعلا ةيقب امأ <« ابرو الإ اب ديقتت الو
 هرود ي عاطقالاب رسم, م يمالسإالا ماعلا نأ انيأر كفو راوطألا

 إ فاطحلا ةيان ي ةيعويشلا ىلإ لصي نأ فال ذک اح سیلو يغ راتلا
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 ةيلامسأرلاو ... مالسإلا

 . ةلآلا عارتحشا دعب تأشن ابنأل يمالسإلا ماعلا يت ةيلامسأرلا اشدت مل
 ناك هنأل <« اح كلذ نكي مو . يب رغلا ماعلا ي س ملعن امك مت اذهو

 ترمتسا ول « نيملسملا برعلا دي ىلع سلدنألا يف ثدحي نأ نكع
 شيتفتلا مك احمو <« ينيدلا بصعتلا اهلتقي ملو « كانه ةمئاق ةيمالسإلا ةلودلا

 يلاو « ةديقعلا ببسب داهطضا نم ماعلا خيرات ين ثدح ام عشبا لثمن يلا

 . نيملسملا ىلإ اهتقيقح ين ةهجوم تناك
 يعيبطلا اهقيرط يف ةرئاس سلدنألا ي ةيملعلا ةكرحلا تناك . معن

 نم نيملسلا تدرط يلا ةيسايسلا فورظلا نكلو < ةلآلا عارتحا ىلإ

 نسم ابروأ تقاغأ ىتح نورق ةعضب هدعوم نع يبملعلا مدقتلا ترحأ كانه
 ىرخألا يه تناك يلا قيرغإلا مولعو « نيملسملا مولع تملستو « اهتيشخ

 يف اهقيرط قشت س مث نم  تقلطناو « ةيمالسإلا تاعماجلا ةياعر يئ
 . عارتحالا ناديم

 < هرمأ ىلع بولغم وهو يمالسإلا ماعلا ىلإ ةيلامسأرلا تلقتنا اعإو
 ترسف « رخأتلاو ضرملاو لهجلاو رقفلا يل قراغ « نييب روألا ةضبق يأ عقاو

 لبقي مالسإلا نأ  فالذل  سانلا ضعب نظو « «روطتلا » مکحب هيف

 وأ ابضراعي ام هتاعيرشتو همظن يت سيل هلأو ‹« اهرشو اهريع ةيلاعسأرلا

 روطتلا مسكحب تراص دق هذهو ء ةيدرفلا ةيكلملا حبيب هنأل « اهنود فقي
 رهف لصألا حبيبي مالسإلا ماد امو . ةيلامسأر ةيكلم ىلإ يلاعلا يداصتقالا
 ! لاحبلا ةعيبطب حيئاتللا حيي

 نم لك اهفرعي ةريغص ةيميدب رك ذل نأ ءالؤه ىلع درا يفكي ناكو

 و



 اپر وص ناتو موقت نأ نک ال ةيلامسارلا نأ يهو . داصتقالا سرد

 امهمرح دق مالسإلاو « راكتحالاو ابرلا ريغب مويلا الع يه يا ةعساولا

 ! ماع فلأ نم رثكأب ةيلامسأرلا ءوشن لبق امهيلك
 ضرتفت نأ ديرنو « نيلطبملا كعلوأ ىلع درلا لجستت نأ ديرن ال كلو

 . ثدحپ نأ نکع ناک امک  يمالسإلا ماعلا ي اشن دق ةلآلا عارتحا نأ

 ةجيتن ةلاحم ال أشنيس يذلا يداصتقالا روطتلا هجاويس مالسإلا ناك فيكف
 همظن لظ يل حاتنإالاو لمعلا تاقالع مظنيس ناك فيكو <« ةلآلا عارتخا

 ؟ هتاعب رشتو
 مهسأر ىلعو - ةيلامسأرلل مهنم نوداعملا ىتح داصتقالا باتك عمحج

 « ةرابج ةيمدقت ةوطحح تناك اأن يف ةيلامأرلا نأ ىلع سک رام لراک

 تداز دقف « ةايحلا ىحانم ىتش ين ةيرشبلل ةلئاه تامدح تدأ الأو
 ىلع ةعيبطلا دراوم تلغتساو ‹ تالصاوملا لئاسو تحلصأو « جاتنإلا
 ةقبطل ةبسنلاب ةايحلا ىوتسم تعفرو « لبق نم ًاحاتم نكي م عساو قاطن
 . ةعارزلا ىلع يسيئرلا وأ يلكلا دامتعالا دهع يف هيلع اوناك امع لامعلا

 اهروطتب - ةيلامسأرلا نأل < ًاليوط مدت مل ةفرشملا ةحفصلا هذه نكلو
 باحصأ يديأ يف تاورثا سدكت ىلإ تدأ دق  نولوقي امك يعيبطلا
 بحاص راغ . لامعلا يديأ ي ديارتلا يبستلا اغؤاضتو <« لارمألا سرر
 . ةيعويشلا رظن ين يقيقحلا جتنلا هدحو وهو _ لماعلا لغشي لامل سر
 ةاسيحلاب ىفي ال ًاليثض ًارجأ هيطعيو « تاجتنملا نم ردق ربكأ حاتنإل
 ف « ةميقلا ضئاف ١ هش الختم  نیحداکلا _ لامعلا روھم ة4 رکلا

 . دح دئع قت ال ةرجاف فرت ةايح اهب شيعي ةشحاف حابرأ ةروص
 نم هعنمت لماعلا رجأ ةئاض نأ يهو : ىرحأ ةقيقح ىلع ًالضف اذه

 رجألا نم ذخأ ول هنأل < ةيلامسأرلا دالبلا يف عناصملا جاتنإ للك كالبتسا
 وأ لالا سأر حبر ىفتنال همظعم وأ هلك جتاتلا كالبتسال يفكي ام
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 حسب رل جتنت انأل ةيلامسأرلا هب حمست ال ام اذهو . دح ىصقأ ىلإ لءاضتل

 لودلا ثحبتو « ةنس دعب ةنس عئاضبلا سدكتت انه نمو . ءيش لك لبق الوأ
 امو < رامعتسالا ًاشيف . اهعئاضب فيرصتل ةديدج قاوسأ نع ةيلامسأرلا
 بورحلاب يهتي ةماخلا داوا دراوم ىلعو قاوسألا ىلع نحاطت نم هولتب

 .. ةرمدملا

 تامزأ يلامسأرلا ماظنلا لظ يت ثدحت نأ دب الف هلك كلذ عمو
 كالتسالا ةلآاضو روجألا ةلآض نم اشي يذلا شامكنالا ةجيتن ةيرود
 .. ديازتملا جاتنإلل ةبسنلاب يلاعلا

 نيسؤملاو ةيدالا ةاعد لعع يذلا بيجعلا ريكفتلا نع رظنلا ضخبو

 سوور باص ةين ءوس نع أشني ال هلك اذه نإ : نولوقي داصتقالا ةي ربح
 سأر ةعيبط نم اذه امإو « لالغتسالا يف ةيتاذلا مهنبغر الو لاومألا
 ناسنإالا لع يذلا بيجعلا جذاسلا ريكفتلا اذه نع رطنلا ضب ! لال

 .. داصتقالا ةوق مامأ ةوق الو هل لوح ال ًاببلس ًاقولخم هرعاشمو هراكفأب هلك
 ماعلا ي ةيلامأرلا ةأشن وهو . هانضرتفا يذلا ضرفلا ىلإ دوعن اتناف

 . يمالسإلا
 سکر ام لراک مہیق ام داصتقالا باتک ممم يلا لوألا تاوطخلا امف

 ىلع ابلاغ ايف ريخلا ناك لقألا ىلع وأ ‹ ةيرشبلل ًاميمع ًاريخ تناك انآ لع

 < ةيرشبلل ريخلا هركي ال هئأل « اهليبس ي فقيل نكي مل مالسإلا نإف رشلا
 . ضرألا عوبر يف ريخلا رشن يه ةمئادلا هتمهم لب

 ٤ امت اقالع مظنب میرشت نود اہنأشو اھکرتیل نكي من وھف كلذ عمو
 ر ر ي ن اعات ناک هاوس « لالتتسا يس نم اپحاصپ دق ام عنو

 أ هف هحاصل لحد نود هتاذ لالا سأر ةعيبط نم ناك وأ ۽ لالا سار بحاص

 لودلا لك هب قبسو- بابلا اذه ي يمالسإلا هقفلا هعضو يذلا يعي رشتلا ادبملاو
 بحاص عم حبرلا ي اكيرش لماعلا رابتعا وه - قالطإلا ىلع ةيلامأرلا
 ةكرشلا ديدحت دح ىلإ يكلالا بهذملا ءاهقف ضعب بهذو . لالا سأر
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 لماعلا لقتسیو < فيلاكتلا عيمج لالا بحاص عفدي نأ ىلع « فصتلاب

 يف لماعلا ده ايواسم لالا جاعنإ يف لالا بحاص دهج للعجف « هدي لمعب

 . ساسألا اذه ىلع حبرلا ي امهيصن نيب ىواسو ؛ جاتنإلا ةعانص
 « ةلادعلا ىلع بيجعلا مالسإلا صرح وه ديلا اذه يت انه ودبي ام لوأو

 ًاعوضح ال « ءاشنإو هتم ًاعوطت <« اهيلع لمعلاو ابف ريكفتلا ي هقبسو
 سحب ةلاعف ةروصب دعب تدجو دق نكت مل يلا  ةيداصتقالا تارورضلل

 ةاعد ضعي معزي يذلا ييبطلا عارصلل ةجيتن الو ب ءاهشفلا اهطخضبي

 ! ةيداصتقالا تاقالعلا ررطت ي لاعفلا ديحولا لماعلا هنأ ةيداصتقالا بهاذملا
 پیف لغتشی < < ةطيسب ةيودي ةعانص اهدهع أدم ي ةعانصلا تناك دقو

 هيلإ انرشأ يذلا عیرشتلا اذه ناكف <« ةطيسب عناصم يف لامعلا نم ليلقلا
 م ةلادعلا نم ساسأ ىلع لالا سأرو لمعلا نيب تاقالعلا ةماقإب افك

 . ليرطلا اه رات يف ابروآ اب ملح
 ہہ هتاذ يف يفر دح وهو حلا اذه دنع فقو ينالسأالا هلأ نکلو

 نم ۽ بوص لك نم بئاصلا هتش هتشوانت كلذ دعب يمالسإلا ماعلا نأل

 نسمو <« سلدنألا ةبكن نسو « ةرم ةربابجلا ماكحلا نمو « ةرم راثثلا
 ىلإ اهتلوحو « مدقتلا نع نيملسملا ةقاط تفرص يلا ةيلخادلا تاعزانما
 , بيرق تقو لا اهراثآ يناعي لظ ةيسحو ةيحورو ةينهذ ةدالب

 عارتحا دعب ةعرسب روطشپ مالا ناک يمالسإالا هقفلا فوقو ءان قو

 تاقالعو <« ةديدج ثادحأ موي لك دجتست تتاكو « ةيكيناكيملا ةنآلا
 اه عضي ملو « يمالسإلا ماعلا اهيف كرتشي م ء رشبلا فئاوط نيب ةديدج
 , اهروطت بسانپ ام هقفلا نم

 تسباثلا ردصملا ىه ةعيرشلا . رحنآ ءيش ةعيرشلاو ءيش هقفلا نكلو

 . ( كلذك ةقيقد تاليصفت ًانايحأ يوتحيو ) ةماعلا ئدابلا يوتحب يذلا
 < رصع لك بساني ام ةعيرشلا نم دمتسي يذلا روطتملا قيبطتلا وهف هقفلا امأ
 . ليج الو رصع دنع قي ال ددجتم رصنع وهو
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 يف ريبك بعت ىلإ ةجاح يف نكن مل ةيلامسأرلا روطت ءازإ اننأ ىلع
 ةحضاو ةحيرص ئدابع انتدمأ انأل ‹ ةعيرشلا نم يهقفلا قيبطتلا طابنتسا
 . ليواتلا لمتحت ال

 ابتروص نم اهروطت ءاثثأ ي ةيلامسأرلا نإ داصتقالا وحرم لوقي
 يلا ةشحاقلا امتروص ىلإ « رمألا أديم ي اهيلع تناك يلا ةريخلا ةطيسبلا

 نمو « ةيلهألا نويدلا ىلع ًاديور ًاديور دمعت تذحنأ « مويلا ايلإ تلصو
 اهضرقتو ‹ ىربكلا ةيلامأرلا تايلمعلا مظنت يلا فراصملا ماظن اشن هذه
 ٠ دئاوقلا » نم هذحأت ام لباقم يل اهليغشتل لاومألا نم هيلإ جاتحت ام

 . حابرالاو
 ةقيقح هذهف « ةدقعم ةيداصتقا تاليصفت ي لحدن نأ انه جاتحن الو

 . تاليصفتلا ىلع عالطالا ين بغري نم داصتقالا بتكل عجريلو « اب ملسم

 ‹ فراصملا لامعأ نم ةلمجو « ضورقلا هذه نأ ىلإ ريشن نأ انمي اإو

 . مالسإلا ين ًاحبرص ًاعرحت مرحعم وهو ابرلآ ىلع ةمثاق

  رضاحلا ثقولا يف دهاشم رمأ وهو - تويداصتقالا لوقي كلذ

 تاك ر شلا مطحت ا ةسيالا يآ يدؤت ةضبنعلا ةيلامسارلا ةسفاتملا نإ

 اهو « ةريبك ةكرش سيسأتل ضعي يل اهضفحب اهجامدلا وأ < ةريخصلا

 ي مارح راكتحالاو . فاطم ةيابن ين راكتحالا ىلإ اح نايدؤي كلذو

 . ' هنأشب ةعطاقلا لوسرلا ثيداحأ صتب مالسإلا

 يف تأشن ول - ةيلامسأرلا روطتت نأ نكمملا نم نكي ملف كلذ ىلعو

 يدؤت يلاو « مويلا ابلإ تلصو يلا ةشحافلا امتروص ىلإ - مالسإلا ناضحأ
 بثكي ناک فيكف نذإو . بورحلاو رامعتسالاو <« لالغتسالا ءوس ىلإ
 هقفلا الإ لصو يلا ةطيسبلا تاعاتصلا دسح دنع فقت له ؟ ریست نأ اه

 وهف ركتحا نم ١ : اهلمشأو اهرصحأ اهم رات ةريثك راكتحالا ميرحت ي ثيداحألا )١(

 + يلم رلاو دود وبأو ماس ءار ٩ طا
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 ؟ بوهرملا رشلا عقي الو ريخلا هيف نوكي رح ًاقيرط ذختت مأ يمالسإالا
 نأ ارتتا لپ الو ۽ مالسالا اهب ريشي ال ةيلمع وهف ةعانصلا فقو امأ

 ) Mass Productior J رك! جاتنإلا لئاسو ي اح رثؤويو ؛ هي رط ذاب

 . ةيأهلا يف
 لالخ ابروأ ين ثدحت ام ريغ ىرخأ ةروصب حاتتإلا تاقالع روطت امأو

 ‹« نوسكي نأ نكعإ ناك يذلإ وه اذهف « نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا
 ىس امك « ةصاخلا مالسإلا تاي رظن قفو ةيداصتقالا تاعيرشتلا ةيمنتب

 . روجألا عوضوم يل حبرلا فصن ةلأسع مالسإلا
 نإ ءرجللا ىدافتب : دحاو تقو ي نيرما ىدافتي مالسإلا ناك ادو

 عقب يذلا عيثشلا ملظلا ىدافيو « هتحيرش امهمرحت نيذللا راكتحسالاو ابرلا
 حشبأ مهن ولغتسي لارمألا سرؤر باحصأل ةسيرف نوكرتب نيح لامسلا ىلع
 ةايحلاو عقدملا رقفلا ةأامحس يئ ملوک رتی مئ « مهءامد توصتعإو لالغتسا

 . مالسإلا هرقي نأ عيطتسي ال رمآ وهو . ناسنإلا ءايريكل ةلذملا
 كلذ ىلإ مالسإلا رفطي نأ نكمملا نم نكي مل هنإ دحأ نلوقي لو

 طغصضلاو يقبطلا عارصلاو ةيساقلا براجتلاب رع نأ لسبق ةدحاو ةعفد

 عطا لیئدب انیدل تہ دق اھف ‹ هتاعی رشت یلیدعت لأ تجلي يذلا يداصعقالا

 ةيلامأرلاو عاطقإالاو قرا ةلأسم ي ةيرشبلا روطت قبس دق مالسإلا نً

 نع ةيتاذلا هتركفب ًاعوفدم امو <« طخضل مضاح ريغ ًاعوطتم ةطيسبلا
 . نويعويشلا نم هريغو زلج | كي ردرف امهم رخسي نيذللا نييلزألا لدعلاو قحلا

 ةيغويشلا ىلا عاطقأالا نم ةرفط تلقتلا دق ااف اسور نأ ایا تبث

 لراك ءارآ تقنتعا يلا ةلودلا يهو ب تناكف « ةيلامسأرلا ةا راب رع ملو
 لحارملا ديدحت يل سكرام ةسيرظنل يلمع بذسكم رکا سکر ام
 . ةيرشبلا اهيف رمت نأ « يبني » يلا ةيروطتلا

 ةيلامسأرلا بحاص ام لكو بوعشلا لالغتسأو بورحلاو رامعتسالا اما
 . لاسلا ةعيبطب ًالصأ مالسإلا باسح نم جراح وهف « ةيلاع رورش نم
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 برحلا نأل « لالغتسالل ًابرح نشي وأ رمعتسي نأ هثدابم نم سيلف
 نيس ةوعدلا رشنل وأ ناودعلا عفدل برحلا يه اهرقي يتلا ةديحولا
 هلرقب ان مالسإالا ي لاج الو . ةيملسلا ةوعدلا ليبس يق ةحلسملا ةوقلا ىقت

 ةيرشبلا ةايح يث ةيمتح ةلحرم تاك رامعتسالا نأ نم مهبارضأو نويعويشلا

 ةلأم هنأل < قالحألا اياضق الو ئدابلا هلیبس يف فقت نأ نسکع ال

 قارسأ ىلإ ةجاحلاو ةجحنملا دالبلا يل عئاضبلا سدكت نم ةثشان ةيداصتقا

 نولوقي مهسفتأ مه مبلأل هلك ءارغأ اذ لاج ال .. اهفيرصتل ةيجراح

 ةقب رطب ةلكشملا هذه ين فرصتتس اسور نأ - كومعري لقألا ىلع وأ

 « لمعلا تاعاس ضيفخت وأ حاقنالا نم لامعلا بيصن ةدايز يه ء ىرحأ

 ةيعويشلا معزت يذلاو . رامعتسا ىلإ هغي رصت ي جاتحي ضئاف یقیتی ال ثیحب

 رامعتسالا نأ دهشي خيراتلا نأ ىلع . اهدحو الع ًافقو سيل هيلإ تده! اہنآ

 يف ةدح هتداز ةيلامسأرلا اعإو < ةيلامسأرلا نم جتني ملو <« ةبرشبلا ي ةعدق ةعزن

 دهع ي ناک هتکلو « بب رخعلل ةديدج لاسو نم كلمت اع ٹثبدحملا رصعلا

 ثيح نمو « أدبملا ثيح نم مويلا وه امع ةعاشب للقب ال نامورلا
 يف ماظن تطنأ نأ كلذك خيراتلا دهشيو . بولخملل بلاغلا لالغتسا
 بسحت ال ةردان ةلق ادع اف  هبورح نأل ء يمالسإلا ماظنلا وه بالا اذه

 س مظنلا ىلوأ وه ناكف « لالذتسالاو لالغتسالا نم ةثيرب تناك - هيلع

 جاتئإلا نم ضئافلا ةلكشم لحل اجلي نأ -- ىربكلا تاعانصلا هيف تشن ول
 اعإ اتا جاتئإالا نم ضئافلا ةلكشم نأ ىلع . بورحلاو رامعتسالا ريغب
 تدجو ام هسسأ تريغت ولف . هذه هتروصب يلاعسأرلا ماظنلل زارفإ يه

 . ' ةلكشلا

 ال مالسإلا يأ رمألا يلو نإف ىرحأ ةيحا نمو . ةيحان نم هلک اذه
 « ساستلا نم ةليلق ةثف ذ دب يت لاومألا مخضت ةاكشم مامأ ارجاع فق

 )١( ابرلا 1 باتك ىليصفتلاب رظنا ٠ يدودوملا ىلعألا وبأ ذاتسألل .
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 ةحيب رصلا هئدابل فلاخيم !دهف . نامرحلاو فظشلا نم ةلاح يف عرمجملا ءاقبو

 ' « مكنم ءايتغألا نيب ةلود نوكي اليك : : عيمجلا نيب لامل عیزوت متحق يتا

 كلذ ىلإ هلصوت اهنآ ىري ةقيرط لكب ةعيرشلا ليفنتب فلكم رمألا يوو

 دودح أل نأشلا اذه ةعساو ةطلس هدي ينو . ررض الو ملظ اهيف حقي ال ماد ام

 عدمت ااف يل ةيمالسإلا ةمظنألا ةعومجم نأ ىلع . هلا ةعاط الإ اه
 ىلع ةورألل هتيتفتو ثرإللا ماظن ىلإ انه ريشنو . مخيضتلا اذه نم ءادتبا

 سأر نم نيعبرأ نم ًادحاو هعاطتقاو ةاكزلا ماظن إو ۔ لیج لک سار

 تالاحلا ضعب ي جيبي يذلا لفاكتلا ماظنو . ماع لك ي هحبرو لاما
 . تارورضلل لالا تيب هيلإ جاتحي يذلا ردقلاب لاومألا سوؤر يف فيظوتلا

 يساسألاو لوألا لماعلا وه يذلا ابرلا ميرحتو . لالا زثك ميرحق مث

 ملسملا عمتجملا دارفأ نيب تاقالعلا ةعيبط مث . لاومألا سرور مخضتل
 . ماعلا لفاكتلا ىلع اهمايقو

 ىلع ةلمتشم ةلودلا يفظومل ميركلا لوسرلا اهلقك يلا تاناضلا نإ مث

 ۽ ًالزنم ذختيلف لزنم هل سيلو المع انف يلو نم » : ناسنإال ةيساسألا بلاطملا
 تسيلوأ « امدا ڌختيلف مداحن هل سيلوأ « ةجوز ذختيلف ةجوز هل تسيل وأ

 ًافقو نوكت نأ ًالقع نكع ال تانامضلا هذه "« ةباد ذختيلف ةباد هل

 صخش لك الإ جاتحي يلا ةيساسألا بلاطملا يه اغإو . ةلودلا يفظوم ىلع
 ةلودلل ناك ءاوس ء هيدؤب يذلا لمعلا لباقم لئاسولا نم ةليسوب اهانيو
 تناك اذاو . عمتجملا ىلع اهنم عفنلا دوعيو اهفرتحي ةفرح يف وأ « ةرشابم
 نأ كلذك ةفلكم ىهف ء بلاطملا هذه ةلافكب اميضظول تدهحت دق ةلودلا
 لالا تيب نأ كلذ يئ اندیؤب . ةلودلا يت لمع يأ ين لمعي درف لكل انمضت

 ةحوخميشلا وأ ضرملاك س بابسألا نم بيس لمعلا نع نيرجاعلا لفكي

 )١( رشحللا ةروس ]۹[ .
 ) )۲دواد وأو دمحأ هاور .
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 مهدراوم مب رصقت نسل ةيساسألا تاجاحلا لمكيو خلا .. ةلوفطلا وأ
 نأ يت ةلودلا ةيلوثسم ىلع ةحضاو ةلالد لدي كلذ لك . اهغولب نع ةصاخلا
 ‹ هثيدح يق لوسرلا اهرك ذ يلا ةيساسألا بلاطملا هذه عئاصملا لامعل لفكت
 رصع لك اهددحي هذهو  ةمهملا يه ةليسولا تسيلف . لثاسولا نم ةليسوب
 ىلع مراغملاو مناغملا عيزوت لفكي يذلا ًأديملا وه مسهملا امت إو - هاري اع

 دق نوكي لامعلل بلاطلا هذه مالسإلا لفكي نيحو . ةمألا فئارط

 . ةع ركلا ةرحلا ةايحلأ مخ لفكو ئيسلا لالغتسالا نم مهامح

 يف ةيلاعأرلا مايقب مالسإلا حمسي نأ نك نكي مل لاح يآ ىلع
 ‹ هتاعيرشت تناكو . «رضحتملا » برغلا يق مويلا اهارن يلا ةعشبلا ابتروص
 فورظلا ةهجاول ام ثدحتسملاو ء ةعيرشلا بلص يف ةرشابم ابنم دوجولا

 فالتو تاعيرشعلا هذه تناك ء ةعبرشلل ةن يدابلا دودح ي ةروطتلا

 لالغتسا نم مويلا هبكترت ام اه حمست ال . ذيلامسارلا رورش ليبس يت فقتس
 . بوعشلل قاقرتساو بورحو رامعتسا نمو « مهئامدو نيحداكلا قرعل

 ةيداصتقالا تاعبرشتلاب يفتكيل نكي م _ هتداعك  مالسإلا نکلو

 يتلا « ةيحورلاو ةيقلخلا ةوعدلا ىلإ كلذك أجلي وهف . ةيداصتقالا ريغو
 ريغ « ءاضفلا يف ةقلعم  ابروأ يت اموري منأل نويعويشلا اهب رخسب
 ماظنلا اذهف . كلذك تسيل مالسإلا ين اهنكلو . يلمع ساسأ ىلع ةملاق
 نع هذه ةلصفتم يداصقالا يتلا ىرحأو حورلل ةوعد هجوي ال بيجعلا

 ‹ عمتجملا ميظنتو حورلا بيدذمت نيب ةديرفلا هتقيرطب جزع هنکلو « للت

 نيسب قيفوتلا لواحب ًارقاح اهات درفلا كلراي الو ء كلاذو اذه نيب قفويف

 ساس ىلع عيرشتلا مقي هنإ . عیطتسي الو يدتم الغ لاثلاو عقاولا

 تابئناجلا يقتليف < عيرشتلا عم ةيشمتم ةيقلخلا ةوعدلا لعجمو « يفلح

 ضراعت الب « هيلا الصوم رحل ًالمکم اہم لک حہصیو « دحاو ماظن يئ

 . لاصشنا الو
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 مخضت نم ًاشني لهو . هبراحتو فرتلا مرحت انه ةيقلخلا ةوعدلاو
 ؟ ظيلخلا يسحلا حاتملاو ضيغبلا فرتلا الإ ساتلا نم ةليلق ةثف دي ين حابرألا

 نم الإ حابرألا مخضت ًأشني لهو « هرجأ هتيفوت مدعو ريجألا ملظ مرحتو
 ناسنإلا جرخ ولو هللا ليبس يت لالا قاغتإ ىفإ وعدتو ؟ ءارجأألا ملظ
 نال الإ بعشلا بلغأ هيف شيعي يذلا رقفلا اشي لهو . هلام لك نع

 ؟ هللا ليبس ين اهنوقفني الو « مهسفنأ ىلع مهاومأ نوقف ءاينغألا
 مسناغم لسك يل هدهرتو <« كلاب ناسنالا طبرت ةيحورلا ةوعدلاو

 لهو .. ةرحآلا يف هباوثل ًاراظتناو « هللا ةاضرم ليبس ي اهتاذلمو ضرألا

 لالغتسالاو ملظلا ليس كلذ ىلإ كلسيو لالا سيدكت ىلع ناسألا بلاكتي

 معن نم هيف امو رحآلا مويلاب ناعإ هبلق ي وأ « ةطبار هللا نيبو هتيبو
 ؟ باذعو

 تاعي رشتلل دهن نأ ةيحورلاو ةيقلخلا ةوعدلا ةمهم نوكت اذكهو
 تاعبرشتلا هذه تءاج اذإ ىتح « ةيلامسأرلا ليبس ين فقت يلا ةيداصتقالا
 كلذ ةعاطلا هذه ثعبنت امتإو « نوناقلا فون نم ةئشائ اهتعاط نكت ل

 . ريمضلا لسخاد يث ةبغر نع
 هه ا«

 ‹ اهرهاظم عشبأب يمالسإلا ماعلا يت مويلا موقت يتلا ةيئامسأرلا امأ
 ال سائلا نأل . اهنع ًالوثسم سيل مالساإلاو « مالسإلا نم تسيلف

 | ريثك الو ليلق يت مہتايح ين مالسإلا نومكحي

 حبرلا لقأب ممؤاشتكاف .. لامسلا ىلع حئاصلا باحصأ « قدصتي» نأ دوصقلا سيل ()
 لصف رظنا . هللا ليبس يف قافنإ تايفعتسملاو سرادملا مهاشئإو < هللا ليس يف قاقتإ
 . Ê تاقدصلاو مااسإلا 8
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 ةيدرفلا ةيكلم او ... مالسإلا

 ؟ ةيرطف ةعرن ةيدرفلا ةيكلملا له
 يف هنإ نولوقيو . كلذك تسيل اہنأ ىلع مبارضأو نويعويشلا رصي

 كسلم كانه نكي ل « ىلوألا ةيعويشلا دوست تناك ثيح لوألا عمتجلا

 حيمجلا دوست تناكو ٤ عيمجلل اكلم ءيش لك ناك امإو ٤ دحأل صاح

 ًاايوط مدت ل ةيكئاللا ةرتفلا هذه نكلو . ءاحالاو نواعتلاو ةبصسملا حور

 ةعرزثلا ضرألا ىلع فالخلا بد ةعارزلا تفشتکا ذنش « فسألا حم

 هيلع مه ام ىلإ رشبلا راصو .. بورحلا تادبو . ج اتن الا لاسو ىلعو

 اذه نسم محم صالح الو . اهيلع نحاطتو ةيدرفلا ةيكلملل بح نم مويا
 لاته نوكي ال ثيح « لوألا ملاح ىلإ اوعجري نأ الإ ريطتسملا رشلا

 رطيستف م اثولاو ةبحملا حور دوعتو « عيمجلا كلعب امتإو « دحأل صاح كلم

 « »و ! رشبلا ىلع

 ايف نيفلتخم عاجالاو سشللا ءاملع دجنف <« ةهينه نييعويشلا كراتو

 كولس يل بستکم وه امو يرطف وه ام ديدحت يٿ ًاديدش ًافالتحا مهيب

 ةيكللا رمأ ين لالا ةعيبطب نوفلتخيم مهو . هراكفأو هرعاشمو ناسئالا

 فورظلا نع رظالا فرصب ناستإالا اب دلوي ةيرطف ةعزن يه له : ةيدرفلا

 ثبشتلا ىلإ لفطلا عفدي يذلا نأ يأ « ةغببلا رثأ نم اإ مأ « هب ةطيحملا
 دجوپ نیحف « هنم اهذخأ هریغ ةلواحمو < اتیافک مدع وه هئايشاو هبعلب

 نوكي نيح نكلو « الع !وعزانتي نأ دب ال ةدحاو ةيعلو لافطأ ةرشع

 : . عأرتلا لطبيو هتبعلب دحاو لك يفتكب بعل رشع ةرشعلا لافطألل
a » 4# 

 ړم



 : تاظحاللا ضعي ءالزهو ءالوه لع الو

 ةيكلملا نأ مرج نأ حطتسي مث ءاملعلا كثلوأ نم ًادحأ نآ : ًألوأ

 دجوي ال هنأ وه مهنم نويراسيلا هلاق ام ىلكو « ةيرطف ةعزن تسيل ةيدرفلا
 وسلو « تابلا يفنلا نيبو اذه نيب قرفو . ةيرطف ةعرت امنأ ىلع عطاق ليلد
 مسهفطاوعب منأل < اهيفن يف اوددرت ام اميفنب ًاينيقي ًاليلد اودجو دق
 . اهله كورفتي

 هسل تسيل - بعللاو لافطألا لثم  هنوبرضي يذلا لغلا نأ : ًايناث
 رشعو لافطأ ةرشع دجوي نيحف . هنم اهوجرختسب نأ نوديري يلا ةلالدلا
 ةي رطف ةعرن دوجو مدع ىلع كلذ لدي ال « مينيب عارنلا لطبي مث بعل

 نكع - ةيوسلا تالاحلا يت  ةعزتلا هذه نأ ىلع طقف لدي اعنإو ء ةيكلملل
 ددسحي اغإو « اهلصأ يفني ال أذهو . عيمجلا نيب ةقلطملا ةاواسملاب يمرت نأ
 لانطألا نم نيريثكلا نأ ةلاحلا هذه لثم ين دهاشملا نأ ىلع . اهادم
 ‹« مهعل نيرخآلا مهتالمز بلس مدبأ يق ام رثكأ ىلع لوصحلا تولواسب
 ! مهتدارإ نع جراح عام كلانه نكي م ام

 ي اصهدوجو كويعويشلا ضرتفي يلا ةيكتاللا ةرتفلا نأ : ًاقلاث
 ‹ جاتنإ لئاسو اهيف نكت مل ( املع ًاينيقي ًاليلد كلمن ال نحبنو ) لوألا عمتجملا

 تسناک ؟ دوجوم ريع ٭ ءيش ىلع عازثلا موقي نأ نكم ناك فيكف
 هنوداطصب يذلا ديصلا ناكاو ؛ دهج البو ةرشابم ءادغلاب مهدمت راحشألا

 هدرشم جرخ نل شوحولا سارتفا نم ًافوخ هيف كارتشالا ىلإ هنعيبطب جاتحب

 اونوكي م ناعجشلا نم ًادارفأ نأب مزجت نأ عيطتست ال نحتف كلذ حمو )

 ًادج ةمهم ةلأسم هذهو « مهزيو مهتعاجشل اتابثإ مهدرفع ديصلل نوجرحب
 ‹ نشي هنأل ديصلا نيزخت ناكمإلا يل نكي لو ( ةظحل دعب اهيلإ دوعنس
 مدع ىلع هتاذب لدي ال انه عزانتلا مدعف . هتعاس يت هلع زاهجإالا نم دب الاف
 اسم دوچو مدع نم اتان نوكي دقو <« ةيدرفلا ةيكلملل ةعرتلا دوجو
 تكر حت يأ « عارصلا أدب ةعارزلا تضشتكا ذنم هنأ ليلدب « هيلع عزانني

 رک



 . كرحتلل ًاعفاد ليق نم دحج نكت مل يلا ةنماكلا ةعرتلا
 ىلع نيحلا كلذ يت لاجرلا نيب عارصلا مايق ال فني من ًادحأ نأ : ًاعبار

 كسلت يف ؛ ةيسنجلا ةيعويشلا ١ درجو نم مغرلا ىلعف . ةارما « ةلالتمأا »

 يآ ةئام ةدئاس تناك انآ معزي م ًادحأ نإف تويعويشلا معزي امك ةرتفلا
 ةأرمأ ىلع كراعملا مايق نم اهدوجو علمي ملو < لوألا عمتجما اذه ي ةئاما

 يلا دقعلا ىدحإ انهو . نيكراعتلا رظن ي اهريغ نم لمجأ اهنأل اهنيعب
 ثيحف . عوضوملا ي ىمظعلا اهتيمهأ اه نأ دقنعن يتلو « اع ثحين
 فلتخت نيح امأ . عارصلا لطبي دق ةيواستمو ةماشتم ءايشألا لك نوكت
 ىح كارعلاو عارصلا ًأشني انهف ء سانلا رظن يق ًالفسو ًاولع ءايشألاو قلا
 لك هدوجو ىلع تونبيو « نويعويشلا هروصتي يذلا يكئاللا عمتجملا ين
 . ديعبلا لبقتسملا نع مهمالحأ

 كلذ يت ريمتلا ي ةبغرلا دوجو فلي مل ادحأ نأ ًاريحنأو : ًاسماح

 نم ةفص يأب وأ ربصلاب وأ ةوقلاب وأ ةعاجشلاب زيمتلا . لوألا عمتجللا
 ؛ ةيئادسبلا اهتلاح يف مويلا شيعت يلا لئابقلا ضعب يه هذهو . تافصلا
 اهتانب جيوزت ىبأت « لوألا يعويشلا عمتجملا نويعويشلا امياغ سيقي ينلاو
 ؟ اذاملف . هوأتي وأ فعضي نأ نود طوسلاب ةدلج ةئام لمتحي نل الإ
 ؟ ريمتلا تابثإ يف نوبغريو ناحتمالا اذه ىلع بابشلا لبقي ببس يألو

 عسفدي يذلا اف « ةقلطلا ةاواسملا ًأدبم ىلع ريسي ءيش لك ناك اذإو

 ةدقع انه ؟ منم لضقأ لب « نيرحآلل ًايواسم تسل انأ : لوقي نأ ًاناسنإ
 ةركللا نأ ضرغ ىلعف . اهتيمهأب دقتعنو اهنع تحل ىلا دقعلا نم ىرحأ

 ىرحأ ةيرطف ةعزتب تطبترا دقف « ابتاذ يف ةيرطف ةعزن تسيل ةيدرفلا
 . ةيرشبلا روصع لوأ ذنم هنم جنت ل ًاطابترا < زيمتلا بح يه
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 . مالسإالا ي ةيدرشلا ةيكلملا نع ثدحسل ةي رظنلا تحاہلا هله غلرتثو
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 < خيراتلا رادم ىلع ملظلآ احاص دق ةيدرفلا ةيكللا نإ نويعويشلا لوقب

 عارصلا نم ًأدهتو رقتست نأ ةيرشبلل ديرأ اذإ اهلاخلإ نم دبال هنإو
 < ةيرشبلا مدقت ي ةيدرفلا تاعزنلا رثأل نييعويشلا لافغإ نع رظنلا فرصبو

 « لوألا ةيعويشلا ةراف يف مدقنت م ةيرشبلا نأ يه ىرحأ ةقيقحل مهافغإو
 ًارسش سيل عارصملا نأ يأ « ةيكلملا ىلع عازرتلا دعب مدقتت تأدب امتإو

 ةيعاةجاو ةيسفن ةرورض ' _ ةلوقعم دودح ي نكلو  هدوجو نأو « اصلاح
 . ةيدأبصتقأو

 ةيكلملا نأب ملسي ال مالسإلا نإف .. كاذو اذه نع رظنلا فرصب
 . ةيرشبلاب لح يذلا ملظلا اشتم يح ابلاذ يف ةيدرفلا

 يمالسإلا ماعلا ريغ يل وأ اب روأ يأ ةيكللا بحاص يذلا ملظلا اشن امتإو
 نم ناكف . مكحتو عرشت يلا يه كانه ةكلاملا « ةبطلا » نأ نم ةماع

 يسسحت يلا تاعيرشتلا عضت نأو « اهسفن حلاصل مكحت نأ يعيبطلا

 ةقبط دجوي الف مالسإلا ي امأ . نيرحآلا حلاصم ىلع روجتو اهحلاصم
 اغإو <« بعشلا تاقبط نم ةنيعم ةقبط عنص نم سبل كوناقلاو « ةمك اح

 ال مالسإلا فرع يف ةيساوس سانلاو . عيملا قلا هللا عنص نم وه
 يذلا ميرشتلا مامأ نواضافتي ال مهنکلو « یوقتلاب الإ .مہنیب امیف نولضافتی
 باتا بختني لجر مالسإلا يف يك احلاو ' محلا ىلع ةدحاو ةروصب قبطي

 دعب وه مٹ مکحلل هحش رث ١ ةيقبط » ةيرم هل تسيلف « ةملسملا ةمألا نم ارح

 < رشلا ليبس ي وکي نیس رش وه او < هتاذ يت ارش سیل سقاتتلا نأ مالسإلا یری 3

 الولو» : كلذ لوقيو + نوسفاتتلا سفائترلف كلذ يو ١ : لوقيل ريخلا ىليبس ف اما
 . « ضرألا تدسفل ضعبي مشع ساتلا كلا مفد

 عوضوم اذهف « قزرلا يف ضحب ىلع مكضعب لضف لاو :  لوق للاعتو هناحییس هللا ناک اذا (۲)
 ميرشقلل ةبسئلاب ساتلا حضو ىه اثه هدصتقت يذلا اإ . يلاتلا لصفلا ين هل ضرعتس رخ
 . ةفلطلا ةاواسلا ىلع هيف مالسإلا صرح يذلا وهو
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 . هللا اهعضو امإو وه اهعضي مل ييلأ ةعيرشلا ذيفنت الإ كلعب ال رمألل هتيالو
 لوقي . رثكأ ال ةعيرشلا ذيقشب همايق نم ةدمتسم نيموكحملا لع هتطلسو
 تيصع نإف « مكيف هلا تعطأ ام يلوعيطأ » : لوألا ةفيلخلا ركب وبأ
 وأ هسفن اهب حنعإ ةينوناق ةيزم هصخشل سيلف . « مكيلع يل ةعاط الف هللا

 بعشلا نس ةقيط زيك, نأ كلم ال وهف مث نمو . عيرشتلا ين ازايتما هريغ

 اعيرشت مه عضيف <« كالملل يسايسلا ذوفنلل عضخب نأ الو « ةقبط ىلع
 نع تدحن اله نحنو . كاللا ريغ حعلاصم ىلع روجلاب مهحلاصم يمحت

 هيلع لخد يذلا داسفلا ىلإ رظنن الو « هتقيقح ىلع مالسإلا امف قبط يلا ةرتفلا

 نأ نكع الو < ًامالسإ سيل كلذ نأل . صضروضع كلم ىلإ هلوحت دسب

 لكب مالسإلا امف قبط يتلا ةرتفلا رصقو . هنع الوسم مالسالا نوک

 ؛ عقاولا يف قيبطتلل لبا ريغ يلايح ماظن هنأ ينعت ال هتيلائمو هتلادع

 ةداعتساب نويلاطم ساتلاو , ىرخأ ةرم ثدحي نأ نكم ةرم ثدح يذلاف

 مهدادجأ يديأ ىلع تناك ام قيقحتلا ىلإ برقآ مويلا يهو . ةرتفلا كلت

 ' خيراتلا نم يضم ايف
 نوعضخم امو « مهسفنأل كاللا عرشي ال نذإ يمالسإلا ماطظنلا ين

 ةماركلاو ةيناسإلا قوقحلا يل عيمحلا نيب يوست ةماع ةعيرشل مه ریخک

 امك .. صوصتلا نم صن ريسشت ين فالتخا ثدحي نيح امأف . ةيرشبلا
 . " هيف يأرلا باحصأ مه ءاهقفلاف ضرألا هجو ىلع نوناق لک يف ثدحب

 باسح ىلع كاللا ةقيطل اوعرشي مل رابكلا مالسإلا ءاهقف نأ خي راتلا دهشيو

 ‹ نحداكلا ءالؤه قرقح ةيفوث یا برق ًائاد اوناك اعإو ٠ نيسداكلا

 يذلاو  قباسلا لصفلا ي هانرك ذ يذلا لالاو . ةيساسألا مہلاطم قیقحتو

 . هيلإ دصقت اميف حيي رص - لمعلا بحاص عم فصلا كي رش لماعلا لمعي

 , ¥ ةيلاثطاو مالاسإالا لصق كلذ دعب رطتا ١۴ز

 , هيلع فالح ال حیرص صل هيف درب م امیغ كلذ )ر

A4 



 نأب هيف ملسي يذلا دحلا ىلإ ةيرشبلا ةعيبطلاب هنظ ءوسي ال مالسإالاو
 ةيناسنإلا سفنلل هتيبرت ي غلب دقو . دادبتسالاو ملظلا ينعت ًامثاد ةيكذلا

 مهرودص ي نود ال ١ كلل عمو نوكلع سانلا ضعب لعج ًاعيفر ًادح

 '« ةصاصحل مہ ناك ولو مهسفلأ ىلع نورثؤيو « اوتوأ ام ةجاح
 راظتنا الو « لباقم الو نمت نود هنوکلم ام لک يف مهریغ مهعم ت

 . هتبوثمو هللا وقع ءاجر الإ ءيخل

 األ باسحلا نم اهطاقسإ زوج ال - اهتردن ىلع  ةليبلا ةلمألا هذهو
 هيلإ لصت نأ نكعإ ام رشبي يذلاو « لبقتسملا ىلإ ريشي يذلا رونلا سبق

 يف قرغي ال - كلذ عم . مالسإلا ناك نإو . مايألا نم موي ي ةيناسنإلا
 وأ دسجوت دق يلا ةبيطلا اياونلاب ًانهر ةمألا حلاصم عدي الو « مالحألا
 نمؤي اه ريهطتو سوفنلا بيذهتب ةغلابلا هتيانع عم وه اعإو « دجوت ال
 الداع ًاعيزوت ةورألا عی زوتب ةليفكلا تاعيرشتلا مضيو < يلمعلا عق ةاولأب
 ناطلسلاب عزي هلا نإ » : ناهنع لوقل ًاقادصم « هيبناج نم رمأللا نمضيف

  نآرقلاب عز ال ام
 . ملظلا ابحصي ملو خيراتلا يف ًالعف ةيكلما تدچو دقو
 نع امهدحأ « مالسإلا خي رات نم نيلاثم نيقباسلا نيلصفلا يف انب رض دقو

 يذلا عاطقإلا ىلإ يمالسإلا ماعلا ي دؤت ت ل ابنأ اتيأرو « ةيعارزلا ةيكلملا
 تعم يآ ةيعاجالاو ةيداصتفالا تاعي رشتلأ دوجولا « اب روأ ي هيلا تدأ

 عرضخلا نسع یان مهلعج ةع رك ةا نكلالا ريغل تلفكو < عاطقإلا

 . نکلا لالغتسال

 ىلع - مالسإلا نأ هيف انيأر دقو , ةيلاسأرلا ةيكلملا نع رحالاو
 هيف بغي يذلا ردقلا ام حيبيس ناک س هعوب ر ي ةيلاسأرلا ءوشن ضرف

 لئاسو نم هيد ام لسكب لالغتسالاو نايغطلا نود فقيس ناكو <« ريخلا

 )١( رتحلا ةروس ]۹[ .
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 اميناعي يلا ةثيسلا اهجئاتن ىلإ ةيكللا يدؤت الف < بيدذبلاو عيرشتلا
 سمن دقف « اهقالطإ ىلع ةيكلملا حبب م كللذك هنإ مث . مويلا يلامسارلا برغلا
 يح ةيدرفلا ةيكلملا مرحف . عيمجلل كرتشم كلم ةماعلا دراوملا نأ ىلع

 لالدتساو ملظلا نمأ ثيح اهحابأو « اهم رحت يضتقت ةلادعلا تناك

 2 ۴ رشبل رب

 يق لامشلا لود وه « يمالسإلا ماعلا ريغ نم الاث الثم انه برضنو
 رک مهو  نويسنرشاو ناكي رمألاو زيلجلالا دهش دقف . ابروأ

 ماعلا لود ىقرأ اأ  يموقلاو يرصنعلا زيمتلاب ًاحجبت ضرألا بوعش
 ام للكو . ةيدرغلا ةيكلملا غلت من كلذ عم يهو . ةدومو ًانزاوت اهر أو

 تاقبط نيب ةوجفلا برقي الداع ًاعيزوت ةورثلا عيزوت نامض وه هتعنص
 اذه ي ىهف . ءازجلاو دهجلا نازيم نيب ناكمإالا ردقب لداعيو <« بعشلا

 .٠ مالسإلا ةركف نم بناجل ًاقيقحت ماعلا لود رثكأ نأشلا
 ةيركفلا ةفسلفلا نيبو يداصتقا ماظن نيب لصقلا نكعإ ال هنإ مث

 ةاعدلا اه وعدي يلا ةثالثلا مظنلا انضرمتسا اذإف . هءارو موقت يلا ةيعاتجالاو

 ةيداصتقالا اهمظن اندجو < مالسإالاو ةيعويشلاو ةيلامارلا يعو <« مويا

 .ةيعاتجالا اهتركفب ًاقيثو ًاطابترا ةسطبترم اسف ةيكلملا ةرسكفو

 سدقم نئاك درفلا نآ ساسأ ىلع موقت - لبق نم انلق امك  ةيلامسأرلاف
 ةيدرفلا ةيكللا كانه حابت مث نمو « هتيرح ىلع رجحي نأ عمتجملل زوجي ال
 درفلاو « لصألا وه عمتجملا نأ ساسأ ىلع موقت ةيعويشلاو . ' دودح الب

 مرحتو « عمتجملا ةلثم ةلودلا دي يت ةيكلملا مضت يهف « هدرفم هل نايك ال
 . دارفألا اسپم

 , رشا داصتقا هلف م نمو ۾ ىرحخأ ةرکف هلف مالالا اأ

 دراوملا نم يهو - مجالا تاك دقو . ةيعويشلا نم فوطلا ريثاتبو « ادج اريح الإ ىر

 . اكيرمأ يق دارفدال اكلم لازت امو ةليلق ثاونس لبق اء ىلإ !رتلجبا يت دارفآلل اكلم ةماعلا

4 



 نسئاك درسفلا نأ ىرت يهف ةعامجلاو درفلا نع مالسإلا ةركف امأف

 ي وضحك هتغصو <« لقسم درفك هتفص : دحاو تقو يف نيتفص وڏ

 هنكلو « ةزراب ةروصب كلت وأ ةفصلا هذه ًانايحأ بيجتسب هنأو . ةعامج

 . اعم امه بيجتسمو اعم امهلع لمتشم ةيابنلا يأ
 نيب لصفت ال يهف « ةركقلا كلت نم ةدمتسملا ةيعامتجالا هتركف امأو

 نيعراصتم نيركسعمك لباقللا عسضوم يت امهعضت الو « ةعامجلاو درفلا
 ًادرف تقولا ثاذ يت درف لك ماد امو . رحألا لاتغي نأ اعدحأ لواحي

 نزاوي ةرطفلا عم ىشمتي يذلا عيرشتلا نإق « ةعامج يأ ًاوضعو ًالقتسم
 هريغو درف لك حلاصم نيب ثزاويو « ةيعامجلا ةعزنلاو ةيدرفلا ةعرتلا نيب

 نيتعزنلا ىدسحإ ينفي نأ نود ‹ عمتجملا منم نوكتي نيذلا دارفألا نم
 ككقي وأ عمتجملا باسحل درسفلا قحسي نأ نودو « ىرحألا باسل
 ٍ دارغأ أ درف باسحل عمتجملا

 ةيلامأرلا نيب عقت يلا « ةنزاوتلا ةرظنلا هذه لث هتايداصتقاف مث نمو
 . امهتافارحنا ي عقت نأ نود نيماظنلا ين ام لضفأ قتقحتو « ةيعويشلاو
 يلا دودحلا اه عضت اهنكلو . أدبلا ثيح نم ةيدرفلا ةيكللا حييت يهف

 مظني نأ  عمتجملا لشم رمألا يلو وأ عمتجملل حيبتو . ررضلا اه منم
 . عومجملل ةحلصم ققحسي كلذ نأ هل رهظ املك اهدعي وأ ةيكلملا هذه

 ىتشب ليزي نأ كلب ماد ام ةيدرفلا ةيكلملاب مالسإلا قيضب ال كلذل
 ًادبلا ثيح نسم ةيكلملا ءاقيإ نإو . رارضأ نم الع جتني دق ام لثاسولا
 نسم سوقللا ةسلماعم يأ ريح « اهدييقتو اهميظنت يل ةعامجلا قح ريرقت عم

 ةيرطف ةعزن تسيل ةيكلملا نأ وهو : حيحص ريغ ساسأ ىلع < ًاناتب اهثاغلإ

 نسم ناولأ ةحابإ ىلإ ًاريخأ ايسور رارطضا نإو . ةيرشب ةرورض الو
 ةرطملإ ىلإ ةباجتسالا ريخلا نم نأ ىلع يوق ناهربل ةئيعم دودح يف ةيكللا
 . ءاوسلا ىلع عومجمللو درفلل ريح : ةيرشبلا
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 فده يآلو ؟ ةيدرفلا ةبكللا يغلن اذامل : لأسنف دوعن اننأ ىلع
 ؟ اهئاغلإب مالسإلا بلاطن

 « رشبلا نيب ةيوستلل ديحولا ىليبسلا وه اهءاغلإ نإ ةيعويشلا لوقت
 لئاسو ةيكلم ايسور تغلأ دقو . ناطلسلاو ةرطيسلا ىلإ ةعرنلا لاطبإو
 ؟ فكللذ ءارو نم هدشنت يذلا فدا ىلإ تلصو لهف .. جاتنإلا

 ةيرابجإلا ةدحولا دعب لمعلا ةحابإ ىلإ نيلاتس دي ىلع ايسور رطضت ملأ
 ‹ ةيفاضإ روجأ لباقم دهجلاو طاشتلا نم ةرفو هسفن يت دج نمل ىلوألا
 ؟ مهسفلأ لامعلا نيب روجألا يل توافت كلب ًاشنف

 ذجأي لله ؟ يتييفوسلا داحتالا يف ًاعيمج ساتلا روجأ ىواستت له م

 ةاعد نإ ؟ ضرمملاك ًارجأ بيبطلا ذحخأي لهو ؟ لماعلاك ًارجأ سدنهلا

 نأو « سدنهلا رجأ وه ايسور يأ رجأ ىلعأ نأ نونلعيل مهسفنأ ةيعويشلا
 فئارط نيب روجألا توافتب نوفرتعيف . كانه الحد سانلا رثكأ مه نينانفلا
 . لامعلا نيب ثدح امك ةدحاولا ةقبطلا توافت نع ًالضف « يسورلا بعشلا

 ؟ نيرحآلا نع زيملا يف ةبغرلاو ةرطيسلا ىلإ ةعرنلا تلطب له ًاريحأو
 تارادإالا ءاسؤرو معناصملا ءاسؤرو تاباقنلا ءاسؤر رات نذإ فيكف
 بزحلا يت طيشئلا ريغو طيشنلا وصضعلا نب زي ليكو ؟ تاريسيموقلاو
 ؟ ایسور مکحب يذلا يعويشلا

 فرصب زيمتلاو ةرطيسلا ىلإ عورنلا اذه ةيناسئإلا ةينب ي نذإ سيلوأ
 ؟ اهئاغلإ وأ ةيدرفلا ةيكلملا ءاقبإ نص رظنلا

 ًاريطتسم ارش ةيعويشلا هربتعت ام ةيرشبلا صلخ ل ةيكلملا ءاغلإ ناك اذإف

 قيبضتلاو ة رطفلا ةمداصم ىلإ ىرت اي انعفدي يذلا اف « هيلع توكسلا زوج ال

 ؟ ليبس يأ نم ققحعي نأ یبأب فده لیبس يت اہیلع
 درسف نيب وأ « ةفئاطو ةفئاط نيب ايسور يف قراوفلا نإ نولوقي مأ

 نس نامرحلاو بناج نم فرتلا دسح ىلإ لصت ال ةبيرق قراوف « درفو
 ؟ باج
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 فسلأب ةيعويشلا لبق نمو _ كلذك مالسإلاو ! معن : مم لوقنف
 فرتلا ميرحتو ء سانلا نيب قراوفلا بيرقت هئدابم نم عج ماع ةئاشاثو

 « اهدحو ةينوناقلا تاعيرشتلا ىلإ اذه لكي ال هنكلو ! نامرحلا ىلع ءاضقلاو

 نيناوقلا بئاجب ء ريخلل مميحو هللا يت سالا ةديقع ىلإ كلذك هلكي اعنإ
 . تاعيرشعلاو
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 تاقطلا ماظنو مالسالا

 ١ قزرلا ين ضعب ىلع مكضعب لضف هللاو .. ٠

 "۾ .. تاجرد ضعب قوف مهضعب اتعفرو ١

 اذه دعب نومعزت فيكف ؟ نوملسملا اميأ نآرقلا يف ًادراو اذه سيلأ
 ؟ تاقبطلا ماظنب فرتعي ال مالسالا نأ

o» +» 

 مالسإلا ناك نإ فرعنل « تاقبطلا ماظن وه ام فرعن نأ ًالوأ جاتحن
 . هجي ال ما هحیبپ

 تاقبط اندجو ًالثم ىطسولا روصعلا يئ ابروأ خي راق اتضرعتسا اذاف

 ةدلحم ةزيمتم تاقبط « بعشلاو « نيدلا لاجرو < فارشألا وأ ءاليتلا
 درجمب اتفرعم ناسنإلا ءىطخم ال ثيحب + ضعب نع اهضعب فاتح ماعلا

 . رطظنلا
 روصعلا كلت ين مه ناكو . مهزيمت يتلا ةصاخلا مهبايث مه نيدلا لاجرف

 نأ ديرب < ةرطابألاو كرلملل ةسئوانم ةطلس ابابلا ناكف « ىربك ةوطس
 اوخلستب نأ مه نوديريو ء بوعشلا ىلع ناطاسلا مهحنع يذلا وه هنأ معزي

 نم ةلتاط لاومأ كلذك مه تناكو . مهسفنأب اولقتسيو هتطلس نم

 ىلع مه اهنوضرفي يلا تاواتإلا نمو « نرنيدتلا مييلع اهفقو يتا ففاقرألا

 . نايحألا ضعب يت ةلماك شويج ةسينكلل تلاك لب . ساللا

 ]۷١[ لحدا ةريس ار

 [۴۲] فرحرلا ةروس ()
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 ثيحب . ضعب نع اهضعب فرشلا ثراوتت ةقبط اوناكف فارشألا اأ

 فرصب « توعر ىتح ًافیرش لظيو « هدلوم ذنم فرش وه اذإف لفطلا دلوي
 فرشلا اذه نم اهدعب وأ اهب رقو ‹ هتايح يأ اهب موقي يلا لامعألا نع رظنلا

 ا 9 ا موعزلا

 « بعشلا » ىلع اقلط اناطلس عاطقإلا دهع يل تناكف مبتازايتما اما

 ‹ ةيدذيفنتلاو ةيئاضقلاو ةيعيرشتلا ةطلسلا مح اوناك . ةيعاطقإالا يل دوجوملا
 تئاكو . بعشلا ىلع ذفني يذلا نوئاقلا يه ميتاوزنو مهؤاوهأ تناكو
 ةعيبطب ميتاعيرشت تناكف « دالبلل عرشت يلا ةيباينلا سلاجملا منم نوكتت
 ةسادقلا ةفص ءافضإو مہتازايتماب مه ظافتحالاو هتيامح ىلإ فدہت لاحلا

 . لع
 اعاو ء تأزايتما الو هل قرقح ال يذلا لمملا كلذ وهف بعشلا اما

 ةيدوبعلاو رعفلاو لدذلا ثراوتي ناكو . تاسجاولا لك تابجاولا هيلع

 . ليج دعب ًالیج
 ةديدج ةقبط تأشنأ ابروأ يت ةماه ةيداصتقا تاروطت تلدح مث

 ةدايقبو . ةيزاوجربلا ةقبطلا يه « مهتاكمو مہتازايتما فارشألا عزانت

 يف _ تخلأ يلا ةيسنرفلا ةروئلا تماق « بعشلا فاتك أ ىلعو ةقبطلا هذه

 ءاخإلاو ةيرحلا ئدابم س ًايرظت س تئلعأو < تاقبطلا ماظن . رهاظلا
 . ةاواسملاو

 فارشألا ةقبط ماقم ةيلامأرلا ةقبطلا هذه تماق ثيدحلا رصعلا يو
 روطتلا اهاضتقا يلا تاليدعتلا ضعب عمو « راتس ءارو نم نكلو ةعدقلا

 ناطلسلاو لاملا كلت ةقبط يهف « ريغتي مل رهوجلا نكلو . يداصتقالا

 لئمتت يلا ةيرحلا رهاظم نم مغرلا ىلعو . مكحلا ةفد اب ريست يلا ةوقلاو

 تانالربلا ىلإ اهقيرط فرعت ةيلامسأرلا ناف « ةيطارقعدلا » تاباخعنالا ي

 لتخم تحت هذيفتت دي رت أم ةبوتللا اهلئاسوب شتو ء ثاموكصلا نيواودو

 . تاناونعلا
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 ىمسي سلخ - اتل لاقب ناک امك ةيطارقعدلا مآ ارتلعنا ي لازي ام لب
 نأب يضقي يعاطقإ نرناق ايف لاز امو . « تادروللا سلجم » ةيمسر ةقصب
 اسلم « ريكألا نيالا ادع اميف ثاريلا نم تانبلاو ءانبألا عیمج مرحب

 ‹ لو رت ال ةمئاق ىقب يكل ۾ رسألا » تاو رث ىلع ةظفاحم يأ « ةو رألا تيتفعإ
 . ىطسولا روصعلا ين نيبعاطقإلا ةقبط تناك امك ثوروملا الايك امه لظبو

 يلا ةقبطلا نأ يه ةيساسأ ةقيقح ي سصخلتي ۽ | تاقبطلا ماظن وه اذه

 ريغ وأ ةرشابم ةسقيرطب مسيرشتلا لاسو كالمت . ناطلسلا كلمت لالا كلمت

 اورج ‹ اهناطلسل ًاعضاح بعشلا ءاقبإلو « اهسفل ةيامحل عرشتف « ةرشابم
 . ةمكاحلا ةقبطلا تاوهشل ءاضرإ هقوقح نم ريثك نم

 . مالسإلا ي تاقبط ماظن دجوي ال هتأ روفلا ىلع انمهف كلذ انكردأ اذإف

 فارشألا ةقبط ين لاحلا ناك امك ثاريلاب ذحؤت ايازم ًالوأ لانه تسيلف

 ةرح ةعيب ريغب شرعلا ةثارو لاحلا ةعيبطب انباسح نم جرختو . ابروأ يت
 ي هدوجوو . مالسإب سیل هلک كلذ ءالينلاو ءارمألا نم « ةقبط » مايقو

 وأ رسيملا نوبعلي وأ رمخلا نوبرشي نيماسم دوجو ىلع ديزي ال مالسالا
 رمخلا حابأ مالسإالا نأ دحأ معزي نأ نکع ال كلذ مسو . ابرلاب نولماعتپ

 . مايألا نم موي يف ابرلاو رسيملاو
 الو اہنوٹراوتب نینیعم موق دب يف ةورالاب ظفنحت نيناوق ًايناث كانه سیلو

 نوكي الی » : ةحارص لاقو كلذ مالسإلا هرك دقف . مہيدبأ نم جرحت

 ةورثلا تيتفتل نيناوق ىرحأ ةهج نم عضوو . ۴ مکلم ءاينغألا نيب ةلود

 كلت « ماودلا ىلع ةديدج بسلب عمتجملا ي اهعيزوت ةداعإو « ةمئاد ةفصب

 رعب الف صاخشألا نم ريبك ددع ىلع ةورألا عزوت يتلا ثاريملا نيناوق يه
 ايف ثري يبلآ ةردانلا تالاحلاو . سانلا نوب تقرفت دق نوكت ىتح ليج

 مكحلا زوج ال ةذاش تالاح ءابرقأ الو هل ةوحنإ ال دحاو دلو اهلك ةورألا

 مالسإالا نزف كلذ و اهلجأ نم هلك ماظنلا دقتني ةدعاق اهرابتعا الو اہ

 يلوأ ريغ نم نيمورحملل ًابيصن ةكرثلا يأ لعج دقف « ًاطابتعا رم اهک رتب
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 ةمسقلا رضح اذإو» : ثيدحلا رصعلا يق تاك ر تلا ةيرصض هبشي ىبرعلا

 ' ۾ ًافورعم لوق مه اولوقو هئم مهوق وقزراف نيكااسملاو ىماتيلاو يب رقلا ولوآ

 ًادارفآ تاورثلا باح صأ لعججو < تاورتلا لتحت جلاعب ةقب ةشب رطلا هذ و

 ةورألا عزوت مكحب « اوقرفتي ىتح اوعمتج نأ نوثبلي ال ًادارفأ . ةقبط ال
 تناسک تاورثلا نآ دسهشي يعقارلا خي راتاو . ةديدج بست لسع

 ء ًادسغ رقتقب دق عوبلا ينغلا نأو ‹ يمالسإلا عمتجملا ي لاقتنالا ةمئاد
 زجاوحلا موقت السسف <« « ليس يآ نم ةورثلا هيلع طبه دق مويلا ريشفلاو
 صاسخلا هفرصت بسح رقفلا وأ ىنغلا نيبو صخش يأ نيب ةعنطصملا
 . ةصاشلا هتاس تآسبالامو

 حي رشتلا نأ نم قباسلا لصفلا ي هيلإ انعلأ ام وه انه هتابثإ انينعي ام مهأو
 لع عشب نأ دسحأ كلك الو . نمم ةقيطل اكلم سيا يالمإلا
 مڪحت يي | يه ةلزتملا ةيوامسلا ةعيرشلا نأل ء ةيمالسإلا ةلودلا يأ هجازم

 تاقبط دوجو ًاتاتب يغتتي انه نمو . دحأل ملظ الو دحأل ةاباحم الب عيمجلا
 عيرشقلا ةيزمب مصفتب ال ًاطابترا طبترم تاقبطلا دوجو نال ء مالسإلا يت

 توناق هسفنل عتصي نأ دحأ مسو يت نكي ملو « ةيرملا هذه تلطب اذإف

 ؟ تاقبطلا ماظن نم يقب اذاف « رخأ صخش باسح ىلع هحيلاصم هب يمحي
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 ؟ لصقلا اذه ةمدقم ي ام۳انتيأ نيتللا نيتيآالا ينعم اف ًاذإو

 لسظ ين ٠ ضرألا لك يف عقاولا رمألا تابثإ ىلع ناديزت ال امہلإ
 . قازرالاو بتارملا ين نوتوافتم سانلا نأ : مالسإلا ريغ يو مالسإلا
 نإ مأ ء ًادحاو ًارجأ نولواتتي سانلا عيمج له . ًالثم ايسور ذحأئلف الإو
 مهعيمج مأ ءاسؤر كانه مهعيمج لهو ؟ قزرلا ين ضعب ىلع لضفم مهضعب
 عفر دق مهضعب نإ مأ ؟ دونج مهعيمج وأ طابض مهعيمج له وأ ؟ نوسوۇرم

 . [۸] ءاسلا ةروس (1)
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 لك يف ةعقاو ةقيقح وهو « هنع ىدعم ال رم اذه نإ ؟ ضعب قوف تاجرد
 كثذك سانلا ناديقت الو « ليضفتلل ًانيعم ًاببس ناحرشت ال ناتبآلاو « ناكم
 بسبسي وأ ةيلاعسأرلا ببسب ليضفلا نإ نالوقت ال امهف . نيعم ببسب

 سايق ةلداع ئاد نوکت هراثا نإ نالوقت الو . مالساإلا بسب وأ ةيعوشلا

 نإ نالوقت طقف امهنإ . هلك كلذ نم ءيش ال .. ةلاظ نوكت وأ ضرألا
 لاحلا ةعيبطب ضرألا ىلع ام لكو . ناكم لك يت عقاولا رمألا وه اذه

  هناحمس هللا ذوفن نأ نويعويشلا دقتعي له الإو . هللا ةدارإ ين لاد
 ةيبغ ةجاذس ي نودقتعب ليئارسإ ون ناك امك « يمالسإلا ماعلا دودحم
 جراخ ضرألا ةيقب يف عقب ام نأو ٠ نيطسلفو رصعب دودحم هللا ذوضن نأ
 ! ؟ هللا ةدارإو هللا ذوفن نع

o» 
 وه « نآرقلا حيرصتب مالسإلا يث ناك تاقبطلا ماظن نم دحاو ءيش

 قرلا نإ انلقو « ةيافكلا هيف اع منع انثدحت انكلو . ءاقرألا ةقبط دوجو

 سيل مالسإلا نکلو ۽« ةع تاسيالمو فورظ هتضتقا ًاماظن ناک هلک

 ‹ يمالسإلا عمتجملا لوصأ نم ًالصأ سيل وهف « هثاقبإ ىلع ًاصيرح
 . هريرحت لإ ًامئاد مالسإلا ىعسي مث ‹ ةضراع ةروصب دجوي هنكلو

 ؟ قتيقرلا مالسإلا لماعي ناك فيكف كلذ عمو
 ةثداحلا رك ذن انكلو « قرلا لصف يف هانلت ام راركت ىلإ ةجءاح يف اسل

 ! مالسإلا يت « تاقبطلا » ساسأ رمع اهب عضو يلا ةريهشلا

 ىلع هيتبو « ربكلا لايذأ رج « جحلل بهذ يذلا فيرشلا ةصق كلت
 : مالسإألا يل  يسالاب ب هلوخد اهم هرهطي م ةيلهاج ةيهجنع ي هللا دابع

 يثو . « مكبولق يف ناعإلا لحخدي الو اتملسأ اولوق نكلو اونمؤت من لق »
 لشمتت يذلا لسيوطلا هبوث فرط ىلع « دبع » مدق تعقو فاوطلا ءانثأ

 ههجو ىلع دبعلا مطل نأ الإ يرئلا نم ناك اف « ءاي ربكلاو ةيهجنعلا هيف
 لاق لسهف . فيرشلا لعف هل وكشي رمع ىلإ دبعلا بهذف ! هتحاقو ءازج
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 نم تنأو ةقبط نم وه « دبع تنأو فيرش اذهف ! كيلع ال : رمع هل
 يمحي ًاعيرشت رمع ردصتسا له ! كلم ال ام قوقحلا نم كلم وه ! ةقبط.

 ديبعلا مرلي ًاعيرشت وأ « ديبعلا اببايث ىلع سودي نأ نم فارشألا ةقبط هب

 ؟ ةداسلا تامطل لوبقب

 . صاصقلا ىلع رمع رصأ دقف « خيراتلا ي فورعم ثدح ام نإ . الك

 قرفت ال يلا هللا ةعيرش ىلإ هدربل ربكتلا ضيرشلا اذه دبعلا مطلي نأ ىلع

 مضولا يق ي وأ قزرلا يت ناتوافتي نیح یتح < ميرشتلا يئ رشبو رشب نیب

 . بابسألا نم ببسل يعامتجالا

 لسظو <« مئإلاب ةرعلا هتذخأو . هسفن هيلع تربكف فيرشلا ملعو
 لك نيبو هئيب يوسي يذلا مراصلا ةعبرشلا مكح نم وجنب نأ لواحيي
 نع ةيالا يث دتراو . رمع هجو نم رف ستي املف . دوجولا ي ةيمدآ سفن
 4# | ! ماللسإالا

 . تاقبطلل ةيعيرشت ايازم الو تاقبط ال . مالسإلا وه اذه

 يف طلت نأ زوج ال رخأ عوضوف ايف سالا فالتخاو ةورثثا امأ
 وأ ةيعيرشت ًاقوقح ابيكلال بترت ال تماد ام « تاقبطلا ةلأسم ادناهذأ

 رمألا عقاو يث - ةعيرشلا ثماد امو . بعشلا فئاوط ةيقبل تسيل ةيئاضق
 . ساتلا عيمج ىلع ةدحاو ةقيرطب قبطت  تالايخلاو لخملا يت ال

 ًاقوقح مالسإلا يل كالملل بترت م ةيعاررلا ةيكللا نأ انيأر دقو

 ةيلامأرلا ةيكللا يل لاحلا كلذكو « مہتولغتسپ وأ نيرحالا اهب نودبعتسپ

 هذوفن دمتسي ال مكاحلا نأ كلذ « حبحص يمالسإ عمنجم يب تدجو ول

 . هللا ةعبرش ذيفتب همايقو هل ةمألا باختنا نم اعإو <« كاللا ةقبط دييأت نم

 ضرألا يل عمتج دجوي ال هنأ نم لبق نم هانرك ذ ام هلک كلذ ىلإ فاضي
 يعويشلا عمتجملا ىتح « ناكسلا عيمج نيب هيف ةورثلا ثواست دق اهلك

 ةقبط ىقبأو ؛ تاقبطلا ماظن ىغلأ هنإ - ًابذاك وأ ًاقداص  لوقي يذلا
 ( تاقبطلا نم اهريغ يتفتو <« مکحتو كلم يلا يه ةدحاو
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 تاقدصلاو ... مالسإلا

 نأ ؟ مالسإلا ةاعد اي اهب اننونم يلا ةيعاتجالا ةلادعلا يه هذهوأ
 نومستو ؟ ءاينغألا نم نونسحملا اهعفدي يلا تاقدصلا ىلع ةلاع بعشلا شيعي

 ؟ ناوم اذه سانلا ةماركل نوضرتو ؟ ةلادع هذه

 مهحاورأ رامعتسالا دبعتسا نيذلاو نويعويشلا كسل لوقي ثلذك

 وه هرطخأو مهشطح زربأو . نولوقي ام نوهقفي اودوعي ملف مهراكفأو
 نأ نكعإ الو . ءارقفلا ىلع ءاينغألا اهب لضفتي ةقدص ةاكرلا نأ مہظ

 < اهعقاو ي رومألا ىر لس لقع هل ناسنإ حضولا اذه ىلع ةلأسملا روضي

 1 ؛زوجارألا 9 ةسبعل رحت امك هنوكرحي نيذلا ةداسلا هل ديري امك ال

 هضرفب ال عوطت ا ل اه ر ل

 لولا الع لتاقتو عرشلا ًاهررفي ةضيرف ةاكرلاو . عيرشلت الو مک اح

 ذئنيح مسنأل ٤ موعانتما لع !ورصأ اذا مهلتشتو 4 i نع نعنتملا

 ناسحإلا ي كلذ نم ءيش ٿدحي نا نک للهف . نيدترم نوربتعب
 ! ؟ ريمضلا عفادل كورلا

 خيرات يأ ةيماظن ةبيرض لوأ يه - يلاملا اهبئاج نم  ةاكزلا نإ
 ىوه بسح ضرفت كلذ لبق بثارضلا تناك دقف . ماعلا يل داصتقالا

 اهلمح ناکو « ةيصخشلا مهب رآم ذيفستل لاومألا لز مهنجاح ردقبو ماكحلا

 نود مهدحو مييلع وأ « ءاينغألا ىلع حقي ام رثكأ ءارقفلا ىلع ًامئاد عي

 . ءاينغألا

 ال ةنيعم ةبسن اه ىلعجف « لاومألا ةبابج مظنف مالسإلا ءاجو
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 نيطسوتملاو ءاينغألا ىلع اهلمح لعجو  ةيداعلاإ لاوحألا يت _ اهزواجتت
 . ءارقفلا اهنم ىقعأو

 . ةاك رلا ناشي انتاهذأ ا رشت نأ يغبني يلا لوألا ةقيقحلا يج هله

 . اهرب الو لد ل ىلإ عقاولا ين جاتحت ال ةيهيدب يهو
 ةلودلآ وه ءارقفلا ىلع ةاكرلا ةليصح عزوي يذلا نا ةيناتلا ةقيقحسلاو

 سيلو . اهعزوت يلا يهو اهعمجت يلا يه ةلودلا . مہصاخشأب ءايغألا ال ابتاذ
 ىلع اهعيزوت ديعت مث ةماعلا ةينازيلا عمجت يتا ةيلالا ةرازو الإ لالا تيب
 ببسب . نيجاتحملا ةلافكب موقت ةلودلا تناك اذإف . ةلودلا قفارم فلتخبم
 . ةع ركلا ةايحلل مهدراوم ةيافك مدع وأ « بسكلا نع لماكلا مهزجع
 . نيجاتحملا ةمارك نم ىضغي ام هيف سيلو « ًاناسحإو ًالضفن اذه سيلف
 مف فرصت نيذلا لامعلا وأ ًاضاعم ةلودلا مهجن نيذلا نوفظولا سحي لهو
 خويشلاو لافطألاو ؟ : ؟ ءاينغألا باسح ىلع توشيعي نولوستم مہا ًانیمأت

 نم مهيلع ةلودلا قضت نأ مهنمارك شداخي له .. بسكلا نع نوزجاعلا
 وه ةلودلا ةسلاقك اول ا ا م تماد ام اشا
 طبخت دعبو « ةريشك براجت دعب ةيرشبلا الإ تدتها يلا ئدابلا ثدحأ
 تناک تقو ی هررق هنآ مالسإلا رشافم نف . يعاتج الا ملظلا 4 لیوط

 نم انيتأي نيح ًاقاربو ًاليمج حبصي ماظنلا نإ مأ تاملظلا ين شيعت ت اب روا

 ؟ مالسإالا هب يداني نیس طاطحناو رأت هنکلو « قرشلا وأ برغل
 تضتقا دق مالسلا ردص يف ساتلا ةأيخس تناك اذإ هنأ ةغلاغلا ةقيقحلاو

 ف سيلف <« مسد ف اع وأ دقن ةاك زنا ءارقفلا ذنب نا تلبفت وأ

 . ةاكرلا عيزوتل ةديحولا ةفيرطلا يه هذه نأ ىلع صني ام مالسإلا
 نوملعب ةيناغ سرادم ةروص ي اقش اهئاطعإ نم ا ام غلاه سیلو

 لهست ةينواعت تايعمجو « اف نووادتپ ةيناج تايغشتسمو « مهءانبا اف
 ىلإ . ًامئاد ًاقزر اهنم نوقزتري تاسسؤم وأ عناصمو < شيعلا لئاسو مه
 ىطعت الف . ةيعاتجالا ةمدخملا لئاسو نم ثيدحلا رصعلا هيحوپ ام رحا
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 . ةلوفطلا وأ ةحخوخيشلا رأ ضرملا ببسب نيزجامعلل الإ ًادقن ةاكرلإ

 . « هللا ليبس يتو » : یلاعت هلوق ققحت تامدخو لمع ةروص ي مهريغ اهذخأبو

 نأ يمالسإلا عمتجملا لوصأ نم ًالصأ سيل هنأ ةعبارلا ةقيقحلاو
 يمالسإلا عمتجملا لصو كقو . ةاكرلا لاومأ نم نوشيعي ءارقف هيف نوک

 الف ىج ةاكرلا تناك ثيح زيزعلا دبع نب رمع دهع ي ةيلالا هتروص ىلإ
 ىحي لوقي كلذ ينو « مهنم اهلبقي ًادحأ وأ مييلع امنوعزوي ءارقف اهامع دج
 ٤ اتيصضعقاف ةيقيرفإ تاقدص ىلع زيرعلا دبع نب رمع ييعب ۲ : ديعس نبأ

 دقف « انم اهذحأي نم دج مو ًاريقف دج ملف <« مه ايطعن ءارقف تبلطو
 . « سائلا زيزعلا دبع نب رمع ىأ

 عيرشت نم دب الف « عمتجم لكل ضرعي رمأ ةجاحلا وأ رقفلا امإو
 ريغ ةديدج تاعمتج رارمتساب هيلإ مضي مالسإلا ناك دقو ؛ هتهجاول
 تاعمتجملا هذہب لصي ىح عيرشتلا اذه نم دب الل ناف < ةورألا ةنزأوثم

 . زيزعلا دبع نب رمع دهع ين اهيلإ تلصو يلا ةيلاملا ابتلا ىلإ ديور ًاديور
 » « 

 يلا لاومألا يأ « ةسيقيقحلا « تاقدصلا » امأ , ةاكرلا نأش كلذ
 لعجو الإ اعدو ًالعف مالسإلا اهرقأ دقف < ًاناسحإو ًاعربت ءاينغألا اهجرخب

 ىلع قافنإ ىلإ « نيرقألاو نيدلارلا ىلع قافنإ نف . ىتش ًاروص اه
 . ةبيطلا ةملكلار بيطلا لمعلاب قدصت ىلا ؛ ةماع نيجاتعيلا

 ‹« مهرعاشم ًاثيسم نوكي هلهأ مركي نيح ناسنإلا نإ دحأ لوقي الو
 نحو . بولقا فيلات لمشلا ممجو فطاعتلاو دولا وه اعإو ٤ مه ًارقحم

 ‹ ممتمدح ىلع موقتو ايف مييحت ةميلو كبراقال موت وأ ةيده كاحخأ يطعت
 . راسكنالاو ةلدلاب مهروعش وأ < مهتیهارکو مهدقح فكللذب ريئتست نلف

 ‹« مالسإلا ردص يف ةاكرلا نأش هنأشف « ةينيع ةبه نيك اسلا ءاطعإ امأ

 ةناغإو جاعحملا ةلاغإل ةيرك ةليسوك نيحلا فالذ يف هليقتت ةايسلا تناك
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 رارف الو اه ليدبت الف ةبوتكم ةدحاو ًاليبس سیل هتکلو . بورکللا
 وأ تايعمجلل تابه لكش ذحأي نأ نكعو ىتش هیلإ لبسلا اسعاو « اہم

 يت ةملسملا ةلودلا دعاسي نأ نكعو + ةيعاتجا ةمدنح موقت يلا تاسما

 . امتاعورشم ذيفنتل اومآ نم هيلإ حاتحت ام لك
 الف ءارقف عمتجملا يف ماد امف . ىرحخأ ةيحان يف ةاكزلا نأش هنأش نإ مث

 يف ضورقملا سيل نكلو . ةايحلاب عاتمتسالل لبسلا لكب مهتناعإ نم دب
 ةيلاثلا هعلاح ىلا لصي نحف . ءارقف هيف نركب نأ يمالسإلا عمتجملا

 نع كلذك يغتسي وهف « ةاكرلا نسع لبق نم تدح امك ہہ يختسيف
 يف عمتجم يأ اهنع ينغتسب ال ةدودحم فراصم كلتو اذه ىقبتو « ناسحإلا
 . بابسألا نم بيس يأل لمعلا نع نيزجاعلا ةلافك يهو « ضرألا

 لعجم مل مالسإلا نأ يه اهرك ذن نأ بجي يلا ىريكلا ةقيقحلا امنإو
 ‹ ني زجاعلل ةلودلا ةلافك أديم انرك ذ دقو . ناسحإلا ىلع ةمئاق طق هلهأ ةايح

 ةلودلا نأ كلذك رك ذئو . ًاناسحإو ًالضفت نوكي نأ نع هعافتراو

 هللا للص لوسرلا لإ لجر بهذ . رداق لكل لمع داجإب ةفلكم مالسإلا يت
 ۽ لععجيف بهاي نا رعد ااو ف د عاف هب شیپ ا٣ ہا سپ ملو یا

 و . عنص ام هربخيف هلإ دوعب نأ هرمأو « هنم شيعيو هبطتحا ام عيبيف

 لام ا نأ نيرشعلا نرقلا يأ اتروصب الإ رومألا نوري ال نيذلا بسحي

 لجرو لسبحو ساف يه هتالمتشم لک نأ نع ًالضف « هل ةلالد ال يدرف

 ‹ نيلطعتملا لامعلا نم نييالمو « ةلثاه عناصم مويلا ةايحلا ايب ء دحاو
 ملف . طاس رکشت ؟ذهو ؟ ساصتحالا ةفلتخم عورف تنأذ ةمظنم ةلودو

 ابتأشن لبق اه عرشي وأ عناصملا نع ثدحعب نأ لوسرلا نم ًابولطم نکی
 مضي نأ هبسح اإ . دحأ هنع مهف ال كلذ لعف ولو + ماع فلأ نم رثكأب

 ةبسانملا تاقيبطتلا طبنتسي نأ ليج لكل كرتيو ‹ عيرشتلل ةماعلا سسألا
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 يه : ةحيرص سسأ هانركذ يذلا لاثلا يو . سسألا هذه دودح يت هل

 نل لمع داجيإ هبجاو نم رمألا يلو نأ ملسو هيلع هللا للص لوسرلا ريرفت
 همايقب ةيلوشسملا هذه ملسو هيلع هلا ىلص لوسرلا دكأ دقو «هيلإ جاتحي

 ةدوعلا هنم هبلطبو  ذئموب ةئيبلا ةعيبط بسح  لجرلا كلذل لمعلا داجيإب
 تاي رظنلا ثدحأ اميلإ تدتها يلا يه ةيلوئسملا هذهو . هلاحب هرابحإو هبلإ
 جراح ببسل لمعلا داجإ نع ةلودلا رجعت نيح امف . عاج الاو ةسايسلا يب

 ةجاحلا بهذت ىتح نيجاتحملا هنم لفكت لاما تيب كلانهف < ابتدارإ نع

 . سالا ىلعو ةلودلا ىلعو مهسفنأ ىلع ءامرك مهو « منع



 ةأرملاو ... مالسإللا

 ةاواسملاب ةيلاطلاو 1 ةأرملا قوقح ىمست 4 ةجيه ١ مويلا قرشلا يت
 . لجرلا عم ةلماكلا

 نيمومحملا ضعب يذم <« ىمحلا هبشت ىلا ١ ةجيملا ء هذه طسو يتو

 دق مالسإلا نإ لوقي - طيروتلل - مهضعب . مالسإلا مساب تامومحملاو
 نإ لوقي - ةلفغ وأ هتم ًالهج س مهضعبو ء ءيش لك يئ نيسنجلا نيب یوس
 اهروعش مطحیو < اهءایربک نیمو اهتمارك صقتني ةأرملل ودع مالسإلا

 لسنلل ةادأو لج رلل ًايسح ًاعاتم « ةيناويحلل برقأ ةبترم يت اهعديو « اهتيقاذب
 الع رطيسي لجرلا نم عباتلا عسضوسم يت اذه يل يهو .. ريغ سيل
 . ءيش لګ يف اهاضفيو ۽ َءيش لک ي

 نوسبلي مل املوفرعي وأ « مالسإلا ةقيقح نوفرعي ال كلثلوأو ءالؤهو
 ديري نل ديصلا لهسيل « عمتجملا ي داسفلل ًارشنو ةنتفلا ءاغتبا لطابلاب قحلا
 . راذقألا يل ديصلا

 ةمالإ ملن نأ انب ردجم « مالسإلا يف ةأرملا عضو ةقيقح نيب نأ لبقو

 قرشلا تنتف يلا ةنعفلا حبنم يهف « ابروأ ين ةأرلا ةيضق خيراتب ةعيرس

 . ديلقتلا قيرط نع
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 ناک . باسح هل بسحی ال الم هلک ماعلا يو ابرو يت ةأرلا تناک
 اه سيل مآ حور اه له اهرمأ يث نولداجتب ةفسالفلاو « ءاملعلا »
 ضرف ىلعو 1! ةيناويح ما ةيناسنا حور يه لهف حور اه ناک اذاو ؟ حيد

 ةيسشلاب « يلاسلالا# و يعاتجالا اهعضو لهن ةيناستإ حور تاد انآ
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 ! قتيقرلا نم ًاليلق عفرأ ءيش وه مأ ؛ قيقرلا عضو وه لجرال
 « يعايجا ء زکر ةأرملا ايف تعتمتسا يا ةلياقلا تارتفلا شق ىو

 كلذ نكي ملف <« ةينامورلا ةيروطاربمإلا يف وأ نانوبلا يف ءاوس قومرم
 وأ <« ةيصخشلا نهفصب « تادودعم ءاستل ناك امإو سئجك ةأرملل ةيزم
 يلا فرتلا تاودأ نم تاودأو « سلاجملل ةنيز نهفصوب ةمصاعلا ءاسنل

 طق نكت م امنكلو < ًابجعو ًاوهز اهزاربإ ىلع نوفرتلاو ءايتغألا صرحي
 ةمارك هل نوكي نأ هتاذب ريدج يناسنإ قولخمك يقبقحلا مارتحالا عضوم

 . لجرلا سفنل هبيحت يلا تارهشلا نع رظنلا فرصب
 يت ةأرملاو « ابروأ يت عاطقإلاو قرلا دوهع يف كلذك عضولا لظو

 يلا تاناويحلاك ًانيح لمہتو « ةرهشلاو فرا ليلدت ًانيح للدت « ابلاهج
 . ران ليل لمعتو دلتو لمحتو برشتو لك أت

 رشب ةأرملا بصت يلا ةلراكلا تناكف ةيعاتصلا ةروقلا تءاج ىتح

 . ليوطلا اهجرات ي ام
 وخست ال « ةدحاج ةزك اهدوهع عيمج يف ةيبروألا ةعيبطلا تناك دقل

 وأ الام ديفب الو ًادهج فلكي يذلا ليبنلا عوطتلا ىوتسم ىلإ عفترت الو
 قرلا يدهع يل ةيداصتقالا عاضوألا نكلو . بيرق ريغ وأ ًابيرق ًاعفن
 فیلکت المج < ةيعارزلا ةئيبلا ق هنامزلتسپ اناک يذلا لتکتلاو < عاطقالاو

 نع الكف < فورأفلا هيضتقت يذلا يحيبطلا رمالا وه ارا ةلاععإ لجرلا

 ةئيبلا اهحيتت يلا ةطيسبلا ثاعانصلا ين لزنملا يل « لمعت ١ تناك ةأرملا نأ

 | لمعلا ادب اهلاعإ نمت عقدت تناكف <« ةيعارزلا

 لسع ةئيدلاو فيرلا يث اهلك عاضوألا تيلق ةيعانصلا ةروثلا نكلو
 لافطألاو ءاسنلا ليغشتب اهطباور تلحو ةرسألا نايك تمطح دقف . ءاوسلا

 ةسمئاقلا ةيفبرلا ممتي نسم لامعلا جاردتسا نع ًالضف « عناصملا ي
 دحأ لوعي الو < ًادحأ دحأ ايف فرعي ال يلا ةنيدملا ىلإ < نواعتلاو لفاكتلا ىلع

 لوصحلا للهسي ثبحو ؛ هثعتمو هلمعب ناسنإ للك لقتسي اسم إو « ًادحأ
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 ةلافكو جاوزلا ي ةبغرسلا طبهتف < مرحلا اهقيرط نم ةيستجلا ةعتملا ىلع

 ' لقألا ىلع ةليوط تاونس رحأتت وأ « ةرسألا

 لماوعلا ضرعتسن انكلو . اسيروأ خيرات ضارعتسا انه اتمه سيلو

 . بسحف ةأرملا ةايح ين ترثأ يتإ

 طباور تمطحق . لافطألاو ءاسنلا تلّقش ةيعانصلا ةروثلا نإ انلق

 نم نسلا حدفأ تعفد يلا يه ةأرلا نكلو . اهنايك تلحو ةرسألا

 نع لجرلا لكن دقف . ةيدالاو ةيسفنلا اهتاجاحو <« ايتماركو اهدهج

 تناك ول ىتح اهسفن لوعتل لمعت نأ الع ضرفو < ةيحان نم ابلاعإ

 اتعشف < ىرحلأ ةيحسان نم لالشتسا اوس عاصملا اهلغتساو ! ًامأو ةجوز

 اهعم موقتي يذلا لجرلا نم لقأ ًارجأ اطعأو <« لمعلا نم ةلبوط تاعاس

 . صملا سفن يف لمعلا سفنب
 « دونك ةزك ةدحاج ء ابروأ يه اذكهف ‹ كلذ ثدح اذا لأسن الو

 ريخلاب حرطتت الو < ناسشإ رره تيح نم ناستالل ةماركلاب ر 3 ال

 . ةنهآ يهو رشلا لمعت نأ عيطتست ثيح

 نأ الإ لبفتسملاو رضاحلاو يضالا يأ « خيراتلا رادم ىلع اهتعيبط كلت

 ِ عافترالاو ةيادا اه هنا ءاشب

 امهالغتسا نم عن يذلا اف ء ًافاعض لافطألاو ءاسنلا ناك ذإو

 ةيداصتقالا عاضرألا نإ حيراتلل يداصتقالا ريسفتلا ةاوهو ةيدالا ةركشلا ةاعد وقي اته نم (ا)
 لماعلا ةوق دحأ ركتي امو . رشبلا نيب تاقالملا ددحشو ةيعاتجالا عاضوألا ئت يلا يه
 نأو +« رطيسلا ديحولا لماعلا هتأ ةدشب هركنن يذلا نكلو « ةيربلا ةا ق يداصتقالا

 ةيبروألا ةايحلا يق رثألا اذه لك هل ناك امإو . كولسلاو رعاشملاو راكنألا ىلع ةيريج هل
 ساسأ لع ةيداصتقالا تاقااسلا مقنو سلا فظنتو رعاشلا عفرت ايلع ةديقع نم اهولخل

 لع  تعالمتسال ہ سالسإلا ماعلا ی تدچو امك  ةدیقعلا هله تدجو ولو « يئاسنإ

 . اهراسإ نم ساتلا شتو « ةيداستقالا ةر ورضلا ةرسك نس فطلت نأ ۔ لقالا



 . ريمضلا وه « طقف دحاو ءيش عن يذلا نإ ؟ دح ىصقأ ىلإ اميلع ةوسقلاو

 ؟! ریمض ایروال ناک یتمو
 ٹیهف . ماظلا قيطت ال ةيح ةيناسنإ بولق تادجو دقف كلذ عمو

 نوحلصملا حارف ! طقف . لافطألا معن . لافطألا نم نيفعضتسملا نع نع عفادت

 هلام لامعألا نم دو ٤ ةرکېم نس ي مهليغشتب نوددني تويعاجالا

 مهروجأ ةلآضو « وسمنلا نم اببيصن لمكتست م يتلا ةضغلا مهتينب هقيطت

 دیور تعفرف <« تالمحلا تحجو . هنولذبي يذلا فيئعلا دهجلل ةبسنلاب

 . لمعلا تاعاس تبضفحو روجألا تعفرو <« ليغشتلا نس ديور

 عافترا نم ردق ىلإ جاتحت ةأرملا ةرصنف . ريصن اه نكي ملف ةأرملا امأ

 لمعلا يت اهفن كلت اهتحم ين تلظ كلذل ! ابروأ هقيطت ال رعاشملا
 داحتا عم < لجرلا رجأ نم لقأ ًارجأ لواتتو  اهسفن ةلاعإل ةرطمضم

 . لوذبملا دهجلاو جاتنإلا

 بابشلا نم نييالم ةرشع للتقو . لوألا ىمظعلا برحلا تءاجو
 دقف . ابتعاشب كب ةتحملا ةوسق ةأرلا تهجاوو .ناكيرمألاو نييبروألا

 ‹ برحلا يل لتق دق نهلئاع نأل امإ . لئاع داب ءاسنلا نم نييالم ثدجو

 ‹ ةقناخلا ةماسلا تازاغلاو رعذلاو ٍفوخلا نم هباصعأ تدسف وأ « هوش وأ

 نع هفریو عتمتسي نأ دی رب عبرألا تاونسلا سبح نم جراح هنآ امو

 . باصعألاو لالا نمآدهج هفلكت ةرسأ لوعيو جوزتي نأ دب ري الو « هباصعأ

 ةداعإل يفكت لاجرلا نم ةلماع ديأ هانم نكت مل ىرخأ ةهج نمو

 لمعت نأ ةآرلا ىلعًامتح ناكف . برحلا هتبرحخ ام ريمعتل عناصملا ليغشت

 ًامتح ناكو . لافطألاو زئاجعلا نم لوعت نمو يه عوجلل تضرعت ااو

 علح ًابقيقح ًاديق اهقالحأ تناك دقف اهقالخأ نع لزانتت نأ كلدك الع

 < ةماعلا يديألا در لودی رب ا هيف وو منصملا بحس اص نا ماعلا اع

 طقتلیل س اعئاج هسفت نسم طقسي ريطلاو « ةحئاس ةصرق نودجب مهف

 دق تماد اسو ؟ ! ريمضلا هلعلأ ؟ ديصلا نم منع يذلا اه « بحلا
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 لمعلا حاتي نلف « لمعتل اهسفن لذبت ةأرما  ةرورضلا عفادپ ب تدسجو

 . نيبغارلل اهسفن لذبت ييلل الإ

 . بسحف ماعطلا ىلإ عوجلا لاسم ةلأسملا نكت ملو

 حسو يف يف نکی ملو عابشإ نم اه دب ال ةيعيبط ةيرشب ةجاح سنجلاف

 نم ًايح يقب نم لك جوزت ولو ةيعيبطلا نهنجاح نعبشي نأ تايتفلا

 . برحلا ةجيثن لاجرلا ددع ي ثدح يذلا لئاطا صقئلا ببسي « لاجرلا

 هذه لث مالسإلا هعضو يذلا لحئاب حمست اهتايدو ابروأ دئاقع نكت ملو
 طقست نأ ةارملل دب نکی : فللذل . تاجورلا ددعت وهو <« ةئراطلا ةلاحعلا

 اهتوهش يضرتو « سنجلا ةجاحو ماعطلا ةجاح ىلع لصحتل ةهراك وأ ةيضار
 ءايشأ نم ةأرلا هيهتشت ام رئاسو « ةنيرلا تاودأو « ةرحخافلا سيالملا ىلإ

 يت لمعتو « نيبغارلل اهسفن لذبت « موتحملا اهقيرط يق ةأرملا تراسو
 اهتيضق نكلو . كاذ وأ قيرطلا اذه نع ايبئاغر عيشتو « رجتملاو عنصملا
 ترمتساو « لمعلا ىلإ ةارلا ةجاح- عناصملا تلغتسا دقف . ةدح تندأز

 لقأ ًارجأ اهحدمت تلظف « ريمض الو لقع اهرربب ال يلا ةلاظلا اهتماعم يأ

 . ناكملا سفن ي لمعلا سفن يدوي يذلا لجرلا رجأ نم
 . نورقو ةليوط لایجأ ملظ مطحت ةحيماج ةروث . ةروث نم دب نكي ملو
 تمرحو « اهتونأو اهءايربكو اهسفن تلذب دقل ؟ ةأرملل يقب اذامو

 مہتاویح مقتو <« مہف امنایکب سحت ٍجالوأو قرأ نأ ةيعيبطلا اتجاحس نم

 ىلع  كالذ لباقم لات دافأ . ءالتمالاو ةداعسلاب رعشتف « ًانايح ىلإ

 طسبأ هررقت يذلا يعيبطلا اهقح : لجرلا عم رجألا يل ةاواسملا  لقألا
 ؟ تایدبلا

 نع لزانتي م لق وأ . ةلوهسب هناطاس نع يبروألا لجرلا لزانتي ملو

 عیمج مادختسأو ؛ ةك رمل ماددحا نم دب ال ناکو . ابيلع رطف يا هتينانأ

 . كارعلل ةحلاصلا ةحلسألا
 يل ةباسطحلا تمدختساو , رهاظتلاو بارضإلا ةأرملا تسدختسا
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 يق كراشت نأ دب ال اهم اه ادب مث . ةفاحصلا تمدختساو . تاعمتجملا

 قحلاب مث + باختنالا قحب ًالوأ تبلاطف « هعبنم نم ملظلا عنمتل عيرشتلا
 تملعتو . نالرلا يآ ليثمتلا قح وهو « ءايشألا عثابط مكحب كلذ يلب يذلا

 « لمعلا سفن يدؤت تراص األ « لجرلا اهب ملعتي يلا ةقي رطلا سفن ىلع
 اماد أم ‹ لجرلاك ةلودلا فئاظو لحدت نأ كلذل ةيقطنم ةجيتنك تبلاطو

 . ةدحاو ةسارد الاتو « ةدحاو ةقي رطب ادعأ دق

 لك « ةلسلسم ةصق . ابروأ ي « اهقوقح لينل ةأرملا حافك » ةصق كلت

 ‹ هرك وأ لجرلا يضر « ةيلاقلا ةوطخلا ىلإ يدؤت نأ دب ال اميف ةوطحخ
 اذه يت اهرسآ كلمت دعت م ابتاذ يهف « تهرك وأ ةأرملا تيضر لب
 ' مامزلا هنم تلفأ يذلا لحنملا طباا عمتجملا

 - ةيطارقعدلا مآ  ارتلجنا نآ ملعت نيح بجعت دقف هلك كلذ حو

 فئاظو ين لجرلا رجأ نم لقأ ًارجأ ةأرملا حنمت ةظحللا هذه ىلإ لازت ام

 ! ! تامرتحم تابثان مومعلا سلجم يئ نأ مغر « ةلودلا

 ةي راتلا انفورظ تناك نإ فرعنل ٠ مالسإلا يت ةأرملا عضو ىلإ دوعنو

 « ةيضق ١ ةارملل للعج < ةيعيرشتلاو ةيديقعلاو ةيداصقالاو ةيفارخجلاو
 ديلقتلا ةوهش الإ مأ ء ةيضق ةيبرغلا ةأرملل ناك امك <« اهلجأ نم حفاكت

 « اننويعب ءايشالا رصبن ال انلعجت يلا ب برغل ةيفخلا ةيدوبعلاو « ةصلاخبلا

 ؛ ةايحلا ين ءيش لك وه يداصتقالا لماملا نإ : ةيداصتقالا بهاذملا ةاعد لوي ًاضيأ انه (1)

 ةميق نم للقن نأ ديرن ال ىرأ ةرمو . هيلإ تواص ام ةأر ةيضق نم لعج يذلا وهو
 اذه ىلع رومألا ريست نآ ًاتح نكي م هنإ لوقن انلكلو ء رشبلا ةايح يف يداصتقالا لماعلا
 عيمج يف ةأرملل لج رلا ةلافك ضرفي س عالسإالاك _ ماظنو ةديقع كانه تئاك ول « عضوا

 ؛ رجألا يق لج رلاب ةاواسلا يف ييبلطلا اهقح لمعت نيح . ةأرملا يطعيو « لاوحألا

 باقعأ يئ اظن الح سنجلا ةمزأ لسيف « تاج وزلا ددعت ئراوطلا لاح ي . حو

 . مالطلا يف ةسلح ايتساح لين وأ « حيرصلا لذبلل ةآرلا رطضت ااف ؛ بورحلا
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 تاروم ي فثازلا جيجضلا اذہب ىجلا ألمت يلا يه - اتقيقح يف اهارن الو

 ! ؟ ءاسنلا
 ةأرلا نأ < ةداعإ الو رك ذ ىلإ جاتحت ال يتلا ةيمالسإلا تايميدبلا نم

 يذلآ « عونلا » سفن نم ةيناسنإ حور هل <« يناسإ نئاك مالسإلا فرع يف

 ةدحاو سفن نم مكقاخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اأ اي» : لجرلا حور هنم

 ةدحولا نذإ يهف « ' ءاسنو ًاريثك الاجر امهم ثبو اهجوز اهم قلحخو
 ‹ يرشبلا نايكلا يث ةلماكلا ةاواسملاو « ريصملاو ًاشنملاو لصألا ي ةلماكلا

 مدسلا ةمرحف <« نايكلا اذسج ةرشابم ةلصتلا قوقحلا لك الع بئرتت

 « باتغت وأ ةهجاوم زملت نأ زوج ال يلا ةماركلاو « لاملاو صضرعلاوا

 زيي ال ةكرتشم قوقح اهاك .. رودلا محستقت وأ اميلع سسجتي نأ زوج الو

 ميمجلل ةماع ابف تاعيرشتلاو رماوألاو . سنجو سنج نيب ايف
 الو مہم اريح اونوکپ نأ یسع موق نم موق رخسی ال اونمآ نیذلا ایا ای د
 اوزبانت الو مکسفنا اوزملت الو ‹ نیلم ًاریخ نکی نأ یسع ءاسن نم ءاسن

 اأ اي » .. «"ًاضعب مكضعب بتغي الو « ارسسجت الو ١ .. «" باقلألاب
 یلسع اوملستو اوسنأتست یتح مکتویب ريغ ًاتویب اولخدت ال اونمآ نیلا

 . « ° هلامو هضرعو همد + مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» .. «  اهلهأ

 ال يأ ميمبر ممل باجتساف ١ : نيسنجلل دحاو ةرحلآلا يل ءازجلاو

 . «' ضعب نم مکضعب ینا وا رک ذ نم مکنم لماع لمع عیضأ

 ]١[ اسلا ةروس ()

 ]1١1[ تارجحلا ةروس ()

 ]1١[ تارجحلا ةروس (۳)

 [۳۷] ررثلأ ةروس (5)
 ناشيشلا داور ەز

 )٩( نارمع لآ ةروس ٠۹۵7[



 كلملل ةيلهألا : نيسشجلل حاتم ضرألا ين يرشيلا نايكلا یقتیقحتو

 ءارشو عيبو فقوو ةراجإو نهر نم فرصتلا عاونأ عيمحب هيف فرصتلاو

 ءأاسنالو نوب رقألاو نادلارلا كرت ام بيصن لاجرلل ١ خل .. لاللغتساو

 اوستكا اه بيصل لاجرلل» « 'توبرقألاو نادلارلا ةلرت امم بيصل

 " يستك | امم بيصل ءاساللو

 . عافنالاو فرصتلاو ةيكللا قح تأشب نيرمأ دنع ةفقو نم انه دب الو

 لإ قوقحلا هذه لك نم ةأرملا مرحت « ةرضحعملا » اب روأ مارش تلاک دقف

 أ ناك ًاجوز لجرلا قبرط نع اهيلإ ديحولا اهليبس لعجتو « بيرق دهع

 ًانرق رشع ييثا نم رثكأ تلظ ةيبروألا ةأرمل نأ يأ . رم يلو وأ يآ

 اتكلم نيح يه مث . مالسإلا اهاطعأ ام قرقحلا نم كلمت ال مالسإلا دعب

 تجاتحا امعإو « اتماركو اهضرعو اهقالخاب تظفتحا الو ةلهس اهذحلات رل

 ءيش ىلع لصحتل < عومدلاو ءامدلاو قرعلا لمحتتو + كلذ لك لذبت نآل

 < ةيداصتقا ةرورضل ًاعوضح ال < ءاشنإو اعوطت _ هتداعك - مالسإلا هحنم امن

 لدعلاو قحلل هنم اريرقت نكلو « رشبلا نيب رثادلأ عارصلل ًاناعذإ الو

 . مالحألاو لعلا ماع يأ ال رمألا عقاو ي امه ًاقيبطتو . نييلزألا

 نايكلا نوربتعي < ةماع برغلاو « ةصاح ةيعويشلا نأ يناثلا رمألاو

 اه نكي من ةأرملا نإ ةحارص نولوقيو . يداصتقالا نايكلا وه يرشبلا

 انإو ٠ كلع اميف فرصتلا قح اه نكي م وأ « كلغ نكت مل اهنأل « نایک

 كلم اه راص نيح يأ < ًايداصتقا تلقتسا نيح طقف ًايمدآ ًاقولخم تراص

 هيف اطرصتتو هنم شيعت نأ عيطتست « لجرلا نع لقسم صاح
 ء ةقيضلا دودحلا هدم يرشبلا نايكلا ديدحتل انراكنا نع رظنلا ضغيو

 ٹیح نم مهقفاون اننإف ‹ ريغ ال ًایداصتقا ًاضرع حبصب یتح هب طوبخاو

 [۷] ءاسلا ةروس از

 [۳۲] ءاستلا ةروس (۴)
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 ةيمننو رعاشملا نيوكت ي هرثأ هل يداصتقالا لالقتسالا نأ ىلع - ًادبما
 . تاذناب روعشلا

 يداصتقا نايك نم ةأرملا ىطعأ اع رخفب نأ مالسإال قحي انهو

 « ةلاكو اللب ةرشابم اهصخشب ۽ عفتنتو فرصتتو فلم ٹتراصف <« لقتسم

 . طيسو الب عمتجملا لماعتو
 هققح لب « ةيكلملا ةلأسم يف ةأرملا نايك قيقحتب مالسإلا فتكي ملو

 جورتت نأ زوج الف . جاوزلا ةلأسم يهو ابتايحب ةقلعتلا لقاسملا رطح يك

 ىتح بيثلا جوزت الو : نذإالا يطعت ىتح دقعلا مني الو < اهنذأ رضب

 دقعلا حصير «  امتامص اڏو نذأتست یتح رکبلا جوز FT رمأتسست

 . هيلع قفاوت رل انآ تنلعأ اذإ الطاب
 ةيوتلم قرط ةلولس ىلإ جاتحت  مالسإللا ريغ يف  ةأرملا تناك دقو

 . ضفرت نأ ًافرع الو ًاعرش كلمت ال األ « هديرت ال جاوز نم برهتل
 ء " تدارأ ىتم همدختست « حيرصلا قحلا اذه اهاطعأ مالسإلا نكلو
 ترقلا يث ابروأ هيلإ تلصو ام رحخأ وهو < اهضتل بط نا اهاطعأا لب

 ! ةقيتعلا ةيلابلا دبلاقتلا ىلع ًالثاه ًاراصعنإ هتبسحو ء نيرشعلا
 ناك روصع يت - يركبلا نايكلا تاموقل مالسإلا ريدقت نم ملبيو

 ةرورض < ةيرشب ةرورض مّلعتلاو ملعلا ربتعا نأ  مالظلاو لهجلا اميشخي
 « ملعتلا قح نييالملل ررقف < ساللآ نم ةدودحم ةقئاطل ال درق لكل ةمزال

 . ناضيشلا هاور ()
 يفو « ةيلاحلا ةيعابتجالاو ةيداصتقالا فورظلا ي لاح قحلا اذه نآ ةلهو لوأل ودبي دق (۲)

 وأ هماظن فلاب ام لك نع الوسم سيل مالسإلا نكلو « هيف شيعت يذلا ديلاقلا وج
 لوسرلا هررق نأ دعب ء مالسالا ردص يف قحلا اذه ةأرلا تمدختسا دقو ء هماكحأ لطعي
 <« ذيفنتلا اذه ضراعب ام ةلازإو < هذيقتب مولا نوبلاطم نحف « ملو هيلع هللا للص
 ةكرعم # باتك رظنا . يمالسإ ريغ ًاديلقت وأ ًايعابجا وأ ايداصتقا ًاعضو ناك ءاوس
 . ٭ ديالا

4 



 كلذك انهو . مالسإلا ةقيرط ىلع هللاب ناعإلا نم ًانكرو ةضيرف هلعج لب
 نئاك الأ ىلع ةأرملا ىلإ رظن خيراملا يث ماظن لوأ هنأب رخفي نأ هل قحب

 لجرلا نأش اہلأش « ملعتي یتح هتیرشب تاموقم لمکتس ال « يرشب

 اهاعدو « ىللجرلا ىلع ةضيرف وه امك ابيلع ةضي رف ملعلا لعجمف <« ءاوسب ءاوس
 امنيب « ناويحلا ىوتسم نع اهحورو اهدسجب عفترت امك « اهلقعب عفترت نأ

 ًاعوضخ الإ هيلإ بجتست لو . بيرق دهع ىلإ حلا اذه ركدت اب روأ ثلظ

 . تارورضلل

o» # 
 امهمدحأ عيطتسي الو . ةأرملل مالسإلا ميركت للصو دحلا اذه ىلإ

 رومألا هذه لك ين مالسإلا ةركف نإ لوقي نأ « حجبتلا ىلع ةردقلا يتوأ
 نإ وأ « رخآ قولخمل هدوجو ين عبات وأ « يوناث قولخمم ةأرملا نأ ىلع ةمئاق

 يع اس كلل رمإلا ناك ولف هل هبؤي ال لیثض رود ةايحلا يت اهرود

 _اهدحو يفکتو + ةصاحح ةلالد اه ةلأسم تماذلاب ملعتلاو . اهميلعتب

 » اإلا ي ةأرملل يقيقحلا عضولا ريرقتل .. ىرحألا لئاسملا ىلإ ةجاح

 . سائلا دنعو هللا دغ ميرك عضو وهو

 < ةيناستالا ي ةلماكلا ةاوأسملا ريرقت دعب اذه دعب مالسإالا نكلو

 كلرتشملا يرشبلا نايكلاب ةرشابم لصتت يلا فرقحلا میمج ي ةاواسملاو

 . تابجاولا ضعبو قوقحلا ضعب ي ةأرلاو لجرلا نيب قرفي ميمجلا نيب

 باتك نهعم اهريثيو < تارتا ءاسن اهرب ىلا ىربكلا ةجصلا انهو

 ‹ حالصإلا هجو ميتوعدب نوديري مك هللا ملعي « بابشو « نوحلصم »و
 ! قيرطلا يو عمتجملا ين لواننلا ةلهس ةأرلا اودجب نأ اهب نوديرب مكو

 نيب مالسإالا ايف قرف يا عضاولا هذه ليصفت ي لوحخدلا ىللبقو

 ىلإ ‹ يقيقحلا اهرهوج ىلإ ةلأسملا درن نأ ًالوأ يغبني « ةأرملاو للجرلا

 كلذ دعب ضرعتسن مسل ٠ ةيسفنلاو ةسيمسحجلا <« ةيفيظولا اوصأ
 ماللسإالا ير
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 ؟ ناتفيظو مأ ةدحاو ةفيظو يه لهو ؟ ناسنج وأ دحاو سنج امه له

 نهوحلصمو نهاتكو تارمتزملا ءاسن تدارأ ناف . عوضولا ةدقع كلت

 يدسجلا نيوكقلا ين فالح لجرلاو ةأرملا نيب سيل : اولوقي نأ نهبابشو
 ؟! مهيلع هب دري نأ ىسع اف « ةيجولويبلا ةايحلا فئاظوو ينادجولا نايكلاو

 . عوضوملا ةشقاتل حلاص ساسأ نذإ كلانهف فالخملا اذه دوجوب !ورقآ تإو
 نيب ناسلإلا + باتك يت نيسنجلا نيب ةاواسملا ةلأسم تشقان دقو

 يت ًاسأب ىرأ ال « ةيسجلا ةلكشملا ٠ نع ليوط لصف يت « مالسإلاو ةيداملا
 : تارقف عضب انه هتم لقنأ نأ

 تفلتخا فادهألاو ةمهملا يل مساحلا فالتحالا اذ ًاسعبتو ..»
 ةاحلا هتدوز دقو ةيساسألا هبلاطم امهم لك ةجاويل ء ةأرملاو لجرلا ةعيبط
 , هتفيظول مئاللا فييكتلا هتحنمو < ةنكمملا تاريسيتلا لكب

 ةيلآلا ةاواسملا نع ةغرافلا ةرثرألا هذه غاستست فيك ىرأأ ال كلذل »
 . لوقعم بلطمو يعيبط رمأ ةيناسنإلا يل ةاواسملا نإ ! نيسنجلا نيب

 يث ةاواسملا امأ . ةدحاولا سفنلا اقشو < ةيناسالا اقش امه لجرلاو ةأرملاف

 ءاسن لك اهتدارأ ولو ؛ اهذيفنت نكمب فيكف اهقئارطو ةابحلا تئاظو
 ؟ تاررقلا تردصأو تارعوملا اهلجأ نم تدقعو ضرألا

 مثابط لدبت نأ ةريطخلا اهتارارقو تارمتوملا هذه عسو ين لح »
 ؟ عاضرإلاو ةدالولاو لمحلا ي ةأرملا كراشي لجرلا لمجتف « ءايشألا

 فييكت ريغ نم ةيجولويب ةفيظو كانه نوكت نأ نك لهو »
 ال ةعاضرلاو لمحلاب نيسنجلا دحأ صاصتخا له ؟ صاخ يدسج و يفت

 ةقيرطب ةأيهم هراكفأو هفطاوعو سنجلا اذه رعاشم نوكت نأ هعبتتسي
 ؟ ةمئادلا هبلاطم عم يشمتلاو « مخضلا ثداحلا اذه لابقتسال ةصاخ

 <« ةعيفر لامعأو <« ةليبن رعاشم نم هيوحتام لكب « ةسمومألا نإ »
 ىه .. ءادألا يو ةظحالملا ين ةيهانتم ةقدو ‹« لصاوتلا دهجلا ىلع ربصو
 لمحلل يدسجلا فييكتلا لباقي يذلا يركفلاو يصعلاو يضتلا تييكتلا
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 نأ ًابيجع نوک ٹیحب « هعم قسانتم رخال ممتم امهالك . عاضرإلاو

 . رخالا نم ةبيغ يف امهدحأ دجوي
 ؛ نادجولا يث عيرسلا لاعفتالاو « ةفطاعلا ي ةفيطللا ةقرلا هذهو

 وه <« يركفلا ال ‹ يفطاعلا بناجلا لعجت يلا < رعاشملا ين ةيوقلا ةروغلاو
 نم كلذ لك « ةسمل لوأب ادبأ شاجتسلا ‹ ضيفلاب ًادبأ دعتسملا مبتلا

 يذلا < ريكفتلا ىلإ جاتحت ال ةلوفطلا بلاطم نأل < ةمومألا تامزلتسم

 ةفطاع ىلإ حاتحت اإ <« بيجتسب ال وا ب TET یطېی وأ عرسپ دق

 . ءاطبإ الو خارت الپ يعادلا يبلت لب رکفت ال ةبوبشم

 ةليصألا اهتفيظو يبلت نيح ةأرملل حيحصلا حضولا وه هلك اذهف »

 . مرسرملا ًاهفدهو

 ىلع انه ًايهمو < ىرخأ ةفيظوب فلكم رحآ بناج نم لجرلاو »
 . یرخا هب رط

 ةاجم وه عارملا ناك ءاوس . جراخلا يأ ةايحلا عارمب فلكم و

 ةموكحلا ماظن وأ t ضرألاو ءامسلا يث ةعيبطلا يوق وأ ٤ ةباغلا يت شوح ولا

 هجوزو هتاذ ةيامحلو « توقلا صالختس ال كلذ لك .. داصتقالا نيناوقو

 . كاودعلا نم هد"لوأو

 ‹ شاجتسملا عبللا يه ةفطاعلا نوكت نأ جاتحت ال ةفيظولا هذه »

 ىلإ ضيقنلا نم تاظحل ين بلقنت ةفطاعلاف . اهعفتي الو اهرضب كلذ لب

 . ديدج فده ىلإ اهدعب هجنت ‹ ةراف الإ دحاو هاجتا ىلع ربت الو . ضيقللا

 ةطخ لمعل حلصي ال هتكلو « ةبلقتلا ةريغملا ةمومألا بلاطل حلصي ذهو

 . تقولا نم ةليوط ةرتفل دحاو عضو ىلع تابثلا ىلإ اهذيفنت يف جاتحت ةموسرم

 تامدقللا باسو ريبدتلا ىلع ردقأ هتعيبطب وهف . ركفلا كلذل حلصي اعتإو

 سيلو . ةرجضتلا ةشايجلا ةفطاعلا نم المع ًاطبأ وهو . ذيفنتلا لبق جئاتنلاو

 < بقاوعلاو تالامتحالا ريدقت وه ام ردقب « ةعرسلا وه هئم ولطلب

 دوصقملا ناك ءاوسو . دوشنلا فدملا ىلإ لوصولا بيلاسألا نسحأ ةغيبتو
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 ةسايس وأ « ةيداصتقا ةطحخ عضو وأ < ةلآ عارتخا وأ « ةسيرف ديص وه

 لامعإ ىلإ جاتحت رومأ اهلكف « ملس رييدث وأ « برح لاعشإ وأ ٠ مكح
 . ةفطاعلا بلقت اهدسفيو « ركفلا

 . حيحصلا هفده يدؤي نيح حيحصلا هعضو ي لجرأاف كلذلو »
 رسفي وهف . ةأرملاو لجرلا نيب فالخلا هجوأ نم ًاريثك رسقي اذهو »

 هريكفتو هسفن نم ربك ألا بناجبلا هحنمإو « هلمع ي لجرلا رقتسي ذال ًالثم
 رقتست ةأرملا نأ نيح يت . لافطألاك لقنتم ىنطاعلا ناديلا يث وه امتيب
 هلك اهنايك امأکف هيلا هجتت اهيو <« لجرلا هاجت ةيفطاعلا امتاقالع يت
 نوكت ام دعبأ نأشلا اذه يت يهو « تاسباللا بتربو ططخملا ربديو كرحتي

 ىلع ةبثاد لمعتو « ةديعب تافاسل اهفادهأ مسرت . ةقد نوكت اء دشأو ًارظن

 نمآءزج يلب ام هيف نوكي نأ الإ لمعلا يل رقتست ال يه ايب , اضارغأ قيقحت
 ي لمعت نيح امأ . ةناضحلا وأ سيردتلا وأ ضيرمتلاك ةيوثنألا اهتعيبط

 نكلو . كانه لجرلا نع ًاثحب اتفطاع نم ًاءزج كلك يبلت يهف رجلا
 لسجر ىلع لوصحلا وهو « لصألا نع يغب ال ليدب اهلك لامعألا هذه
 كرثت ىتس لوألا ةفيظولل ةصرفلا ضرعت نإ امو . دالوأو ةرسأو تيبو

 انجامسك يرهق قاع كلذ نوح لوحي نأ الا . اهنييل اهسفن بت اهلمع ةأرملا
 . لالا ىلإ

 الو <« نيسشجلا نيب عطاقلا مساحلا لصفلا هانعم سيل اذه نکلو د

 . رحآلا لمعل ةيحالص ةيأ حلصبي ال امهنمالك نأ هانعم
 ةأرمإ تدجو اذإف . ةتوافتم بسن ىلعو « طيلح نذإ ناسنجلا .. ١

 دجو اذإو .. لاتقلاو برحلا وأ لاقثألا لمح وأ ءاضقلا وأ مكحلل حلصت

 وأ لافطألا ىلع قيقدلا فارشإلا وأ تويبلا ةرادإو يهطلل حلصي لجر
 نسم ةطحل ي لقني هفطاوعب بلقعلا عيرس ناك وأ « يوثنألا نانحلا
 طالتحخال ةحيحسصع ةجيتنو « يعيبط رمأ كلذ لكف « ضيقنلل ضيقنلا
 نأ دبري يلا ةفيرملا ةلالدلا نم ولح هنكلو . سنج لك نايك يف نيسجلا

 کک



 . ءاوس ككفتملا قرشلاو لحنلا برغلا يل قافألا ذاذش هب اهقصلب

 لك له : ةررصلا هذه ىلع عضوت نأ يغبنب حيحصلا اهعضو ي ةلأسلاف
 نع ابيتغن <« ةيعيبطلا اتفيظو ىلع ةدئاز ةأرلا اه حلصت يلا لامعألا هذه
 اينغتو ؟ ةرسألاو دالوألاو تيبلا بلط نع اهنغت ؟ ةليصألا ةفيظولا هذه

 فرصب ! للجر تيبلا ين نوكيل كلذ دعبو اذه لبق لجرلا بلط نع

 . 4 ؟ دسجلا ةعوجو سلجلا ةوهش نع رظثلا
 دوعن « ةأرلاو لجرلا ةعيبط نيب فالخلا ةقيقح انضرعتسا دقو نآالاو

 . مالسإلا ي امنيب ةقرفتلا عضاوم ىلإ
 ةيرشبلا ةرطفلا يعاري « يعقاو ماظن هنأ يرکلا مالسإللا ةيزم ا

 بيذہل سائلا وعدي وهو . اهتعيبط نع اہ دیحپ وا اھمداصب الو ًامئاد
 تالايخلا نم برقت جذامن ىلإ كلذ ي لصيو « اب عافترالاو مهعئابط

 هباسحس ي حضي الو مئابطلا رييغتل وعدي ال هبيذبت يت هنکلو مالحألاو

 امإو ! نكمأ اذإ ىتح ةيرشبلا ةايحل ديفم وأ <« نكمم رييغتلا اذه نأ

 ينجي ام وه « ريخلا نم هيلإ لصت نأ ةيرشبلا عيطتست ام لضفأ نآب نمؤي
 ىلإ ةرورضلا ىوتسم نم اهب عافترالاو « اهبيذبت دعب ةرطفلا عم ًايشمتم
 , ٠ ليبنلا عوطتلا ىوتسم

 ةكردملا ةيعقاولا هتقيرط ىلع ةارلاو لسجرلا ةلأسم يت رسي وهو
 ةرطفلا قطنم يه ةيوستلا نوكت ثيح امهنيب يوسيف <« رشبلا ةرطفن

 ةرطفلا قطنم يه ةقرفتلا نوكت ثيح كلذك امبنيب قرفيو ٠ حيحصلا

 . ةماوقلا ةلأسو ثرإلا ميسقت : ةقرفتلا عضاوم مهأ رظننلف . حيحصلا

 ' قح كلذ . « نييتتألا طس لغم رك ذلل ٠ ثرإلا يف مالسإلا لرب

 ققنت نأ ةأرملا نم بلطعب الو . قافتالاب فلكلا وه لجرلا لع هتكل

 ديحرلا لئاسعلا نوكت ثيح الإ ) ابتيزو اهسفن ريغ ىلع اهام نم ايش
 ن صاع يأ نأل ۾ يمااسإلا ماظنلا لسظ يئ ةردان تالا يهو ارسل

 ةاسعد همعزي يذلا ملظلا نيأف ( هتجرد تدعب ولو قافنالاب فلكم لاجرلا
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 ذخأت . ءاعدأ الو فطاوع ال ٠ باسح ةلأسم ةلأسملا نإ ؟ ةقلطملا ةاواسما

 لجرلا ذحأيو + اهسفن ىلع اهقفنتل ةثوروملا ةورلا ثلث  ةعومجمك ةأر

 ةرسا لع ًايلاثو ت ةأرما لع يآ  ةجوز لع گلو اهقفتيل ةورتلا يل

 اذا ؟ ماقرألاو باسحلا قطن رحخألا نم رثكأ بيصي امأف  دالوأو

 الو مهسفنأ لع مہتاورث لک نرقفنپ لاسجرل ةذاش تالاس كاته ٹتناک

 نأ يعيبطلا رمألا اعإو « ةردان ةلثمأ كلتف < ةرسأ نوني الو نوصسوزتب

 وهو . ةجوزلا يه لاحلا ةعيبطب ةأرما ابف ةرسأ ءانب ىلع هتورث لجرلا قفني
 الف ةصاخلا امتورث تناك امهمو . ًافيلكت لہ هنم ًاعوطت ال اہیلع قفنب
 قفني نأ هيلعو . امهنيب لماكلا يضارتلاب الإ ةتبلا ايش اهنم ذحخأب نأ هل قحي
 وأ « قافنإلا نع عنتما اذإ هوکشت نأ اهو < ایش كلمت ال اہنأک الع

 لهف . لاصفنالاب وأ ةقفنلاب عرشلا اه مكحيو « كلعب ال ةبسنلاب هيف رتق
 ؟ ةورألا عومجم نم ةأرملا هانت يذلا يقيقحلا ردقلا ين ةببش كلذ دعب تيقب

 ظح لثم لجرال نوكي نأ داصتقالا باسح ين يقيقح زايثما وه لهو
 ؟ ىثئألا هفلكت الام فلكم وهو نيألا

 مسقي وهف « بعت الب ثوروملا لالا ين نوكت اإ ةبسنلا هذه نأ ىلع

 سایقمو . « هتجاح بسح لکل » يطعي يذلا ينابرلا لدعلا يضتقع

 بستكما لالا اسمأ , اهلمحي نع ةطوتملا فيلاكتلا وه ةجاحلا

 حبر ي الو < لسمعلا ىلع رجألا يف ال « ةأرلاو لجرلا نيب هيف ةقرفت الف

 نيب ةاواسملا وه رحآ ًاسايقم عتب هنأل . خلإ ضرألا عير الو ةراجتلا

 نأ ةلاسملا عضو سيو « ملظ ي ةيبش ث الو ملظ الف نذإو . ءازجلاو دهجلا

 نم ماوعلا مهفي امك « مالسإلا باسح يت لجرلا ةميق فصن يه ةأرملا ةميق

 باسحسب انيأر دقو . مالسإلا ءادعأ نم نوعنشملا لوقي امكو « نيملسما

 . حبحص ريغ كلذ نأ ماقرألا
 نأ ىلع كلذك ًاليلد دحاو ىلجر ةداهشب نيتأرما ةداهش رابتعا سيلو

 تائامضلا لك ريفوت هيف يعور ءارجإ اذه اإ . لجر فصن يواست ةأرما
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 ةأرلا تناك الو ء هدض وأ مبتلا حلاصل ةداهشلا تناك ءاوس « ةداهشلا يت
 تاسالمإ رثأتت نأ ةتظم « لاعفنالا ةعيرسلا ةقفدتلا ةيفطاعلا اهتعيبطب
 نأ » ىرخأ ةأرما اهعم نوكت نأ يعور « ةقيقحلا نع « لضتف ١ ةيضقلا
 هيلع وأ هل درهشملا نوكي دقو ٠ ىرحألا اهادحإ رك ذعف امادحإ للضت
 وأ ةزيرفلا نماوك ريثي تف كوكي وأ « ةدهاشلا ةريغ ريثت ةليمج ةأرما

 يعوب لالضلا ىلإ عفدت يلا فطاوعلا هذه رح ىلإ .. ةمومألا فطع

 « دحاو لاج ي ناتأرما رضحت نيح ًادج ردانلا نم نكلو . يعو ريغب وأ

 ىرخألا ايابخ اهادحإ شكت نأ نود < دحاو ضيبرت ىلع اقفتت نأ

 ةريبح ةآرملا دعت اميف ربتعت ةدحاولا ةداهش نأ ىلع ! ةقيقحلا رهظتف

 . ءاسنلا نورش نم هب ةصتخيم وأ هيف
 هیلإ لکوت مق كانه نوکی نأ يضقت ةرورضلاف : ةمارقلا ةلأسم امأ

 نم اهنع جتني امو « ةأرملاو لجرلا نيب ةمئاقلا ةكرشلا هذه ةماعلا ةرادالا

 ىلإ مہتاميظنت لك ي سانلا ىدتها دقو . تاعبت نم هعبتتست امو « لسن

 تداعو « اببانطأ ىضوفلا تبرصض الإو « لوثسم سيئر نم دب ال هنأ
 ةماوقلا نأشب ضرتفت نأ نكمإ عاضوأ ةثالث كلانهو . معيمجلا ىلع ةراسخلا

 . ميقلا يه ةأرملا نوكت وأ < مقلا وه لجرلا نوكي نأ امإف : ةرسألا يت

 . نیمیق ًاعم انوکی وأ
 دوسجو نأ تتبثأ ةب رجتلا نأل « ءدبلا ذم ثلاثلا ضرفلا دعيتسنو

 . سيئو الب ىضوف رمألا كرت نم داسفإلا ىلإ ىعدأ دحاولا للمعلل نيسيئر

 .. « اتدسفل هللا الإ ةهأ امف ناك ول ٠ : ضرألاو ءامسلا نع لوقي نآرقلاو

 اذكه ناك اذإف . « ضعب ىلع مهضعب العلو قل اب هلإ لك بهذل ًاذإ

 ؟ نييدأعلا رشبلا نيب رم فيكف نيهورتلا ةلآلا نيب رمألا

 ناعزالتي نيوبأ لظ ين نوبرتي نيذلا لافطألا نأ ررشي سشلا مغو

 اقعلا مهسوفن يآ رثكتو « ةلتخم مهفطاوع نوكت < ةدايسلا ىلع

 . ثابارطض"لاو

¥4 



 : اسلا اذه لأسن املج يل ضو نأ لبقو . نالوألا ناضرفلا ىقب

 ما رکفلا : تاعبت نم اف اع : ةنارتقا تنبو لركن نأ را اما

 رومألا ربدي يذلا وه هثأل « ركفلا وه ييدبلا باوجلا ناك اذإف ؟ ةفطاعلا

 نسع هب ديحيف ريكفتلاب يوتلي ام اريك يذلا داحلا لاعفنالا نع ةبيغ يت
 . ريثك لادج ىلإ ةجاح نود ةلأسلأ تلحنا دقف « مقتسملا رشابملا قي رطلا

 ىلع ةردق نم هناي يوتحپ او ۽ ةلعضنملا ال ةركفلا هتعيبطب لجرلاف

 ةماوقلا رمأ يت ةأرملا نم حلصأ « هتاعبتو هجناقنل هباصعأ لامتحاو عارصلا
 ابتابغرل حضخيف هريست يذلا لجرلا مرتحت ال امتاذ ةأرملا نإ لب . هتسيبلا ىلع

 ةيب رتلا رثأ نم اذه ناك اذإف . رابتعا يأ هل مقت الو اهترطفب هرمتجت لب

 يعو نود ةأرملا رعاشم فيكتو « روعشاللا ين اهعباط ءلرتت يلا ةعدقلا

 <« ةلماك ةاواسم لجرأا تواس تأ دعب ةيكي رمألا ةأرملا ىه هذهف « انم

 تحسبصأق . لجرال اهسقن تديمتساف تداع « لقسم یا نایک ام راسو
 هردصو ةلوتفلا هتالضع سسحتتو ! ىضريل هل تطلتتو هلزاغت يتلا يه

 ىلإ سايقلاب هتوق ىلإ شمطت نيح هناضحأ نيب اهسفنب يقلت مث « ضي رعلا
 ! اهفعض

 يهو جاوزلاب اهدهع لوأ يث « ةدايسلل ١ تعلطت اذإ ةأرملا نأ ىلع

 < باصعألاو ندبلا قهرت يلا ممثيبرت فيلاكتو دالوألا نم لابلا ةغراف

 « لاحبلا ةعيبطب ةينآ يهو « لغاشملا يأت نيح اع فرصنت ام ناعرسف
 نسم ًاديزم هب لمتحت ام يركفلاو يبصعلا اهديصر يت دجت ال كاذنيحف

 . تانعبتلا

 ةساثرلاف . تيبلا ةراداب وأ < ةأرملاب لجرلا دبتسي نأ كلذ ىدؤم سيلو
 . حيحصلا وه سكعلا لب . ةنواعملا الو ةروأشملا يفت ال ةعبتلا لباقت يلا

 . رمتسملا فطاعتلاو للماكلا مهافتلا ىلع موقت يلا يه ةحجانلا ةسائرلاف

 ىلإو « ةرسألا لحاد حورلا هذه داجب إ ىلإ فديت مالسإلا تابيجوت لكو
 نهورشاعو ١ : لوقب نآرقلاف . قاقشلاو عازتلا ىلع مهافتلاو بحلا بيلغت
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 لسعجيف « "هلهأل مكريخ مكربخ» : لوقي لوسرلاو « أ فورعلاب

 قداص نازيم وهو « هتجورل هتلماعم ةقيرط وه لجرلا يف ريخلا نازيم
 نسم هسفن نوكق نأ الإ ةايحلا يأ هتكيرش ةلماعم لجر ءيسب اف « ةلالدلا
 نع هلطعت وأ ريخلا نيعم دسفت ء ىتش تافارحنا ىلع ةيوطتم لحخادلا

 . " قالطنالا

 ةريثك تاهبش عضوم ةرسألا لحاد ين « ةيمسرلا » تاقالعلا نكلو
 . نايب ىلإ جاتحت

 اهضعبو « لجرلا وحن ةأرلا تامازتلاب صاح تاشلا هذه ضعب

 . تاجوزلا ددعت عوضومو ق اللا عوضوع صاخ

 لكك هنأو « ريك دح ىلإ ةيصخش ةلأسم جاوزلا نأ دقتعأ انأو

 ةيصخشلا تازيمملا ىلع ءيث لك لبق دمتعي ‹؛ نيصخش نيب لماعن

 بعصي ٹيحب ۽« نيفرطلا نم لكل ةيمسجلاو ةيلقعلاو ةيسقنلا صئاصخلاو
 مائولاو قافولا اهدوسي ةلاح تدجو اذإف . ماع ٠ نوناق ١ همكحب نأ ًادج
 4 لوصأللا » نايعاريب نيجو رلأ نال كلذ نوکب نأ يرورضلا نم سيلف

 مبليب دتشي ال جاوزأ نع عمست ام ًاريثكو . رحلآلا وحن لك ةيجوزلا
 اذإو ! ناسللاو ديلا زواجي دق فينع راجش دعب الإ ةبحملاو ماجسئالا

 ببسلا نوكي نأ يرورضلا نم سيلف فالخلاو قاقشلا نم ةلاح تدجو

 يف امهم للك نيجوز نع عمسن ام ًاريثكو . ةجوزلا زوشن وأ جورلا ةطلغ
 نایکېب دقو < قفتي ال « امهجازم ١ نکلو « تاسنإلل میرک لام هثاذ

 . ناهاقتي ال كلذ عم امہكلو < امبيب مهافتلا ناكمإ مدع ىلع ةرسح

 ماظن عيطقسي الف ؛ جاوزلا رمأ مكحي ماع نوناق نم دب الف كلذ مغرو

 [14] ءاسنلا ةروس 1)

 8 مالسالاو ةيدالا نيب ناسنإالا «* باک نع (۳)

FF 



 ء ةساسحلا ةلأسملا هذه عرشي نأ نود رشبلا ةابحب ةلماكلا هتطاحإ نلعي نأ

 درتي مث « اهزواجت يغبني ال يلا ةماعلا دودحلا - لقألا ىلع عضب اعيرشت

 . دودحلا هذه نيب ام مكحيإ يصخشلا لعافتلا

 . نوماقتم نوباحتم نحنو نوناقلا ىلإ ًاجلن ال اننآ يعيبطو

 لرقي الو . ايلا مکتحی الو نوئاقلا صوصن ىلإ أجلي ال قفرملا جاورلاف

 ترص الإو هعنص الف اذ يتقي نوئاقلا نإ هسقلل نيجورأا نم لک

 « جازملا ءاقتلا نم الق امك بلاغلا يف قيفوتلا أشني اعإو . هرماوأل اقلاخم

 بحلا نم ًاشني . رحآلاب اهدحأ قشعتو ةدحاولا سفللا يرطش ءاقتلا نم

 ةبسنلاب « ةلداع » نوكت ال دق « روصلا نم ةروص ىلع نيلقلا مج يذلا

 . بولطملا ضرغلاب ةيفاو ةرقتسم كلذ عم اهنكلو + نيفرطلا دحأل
 اهلل هصوصن ىلإ مكتحتو « نوناقلا نع ثحبت فلتخ نيح اتكلو

 . الخلا مسحت

 ىلع نيمصخلا دحأ ياحي ال ًالداع نوکی نأ نوناقلا نم برلطلاو

 نسم ًاعساو اطيحم لمشي نأ ناكماللا ردقب لواحي أو < رحخألا باسحن

 « ةلاح لك لمشي نأ نونأق يأل نكعب ال هنأ رركأ تشك نإو <« تالاحلا

 . ةلاح لك يث ًالداع وأ ًاحيلاص ينرحلا هقيبطت نوكي نأ وأ

 يه امنأل < ةجوزلا تامارتلا ةهج نم يمالسإلا نوناقلا يت رظعلف
 : رومأ ةثالث انأشب يمميو . تاشلا راثمو ىوكشلا عضوم

 ؟ اهتاذ يت ةيساق تامارتلا ىه له

 ؟ لباقم الب دحاو بتاج نم تامازتلا يه لهو
 ؟ ديرت نيح اہم كلاكفلا ةأرملل كلمت ال « ةديؤم » تامازتلا يه لهو

 املك شارفلا يل اهجوز عيطت نأ : ةيسيئر رومأ ةثالثب ةأرملا مرتلت
 . هتبیغ ظفحت نأو ‹ هرکی نم هشارف ءیطوت الأو <« هیلإ اهاعد

 . ابتيلجتل ةحارصلا نم ردق ىلإ ةجاح يت يهف « لوألا ةلأسملا امأ

 غارفإ ىلإ ةجاح يت هلعجت ةينامشجلا لجرلا ةعيبطف . ةحضاو ايف ةمكحسلاو
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 نم ىرحألا هتفيظول غرفي يكل « تحلأو تعمج املك ةيسنجلا ةنحشلا
 قلقلا اهقهري ال باصعأب ةايحلا تالكشم ةهجاومو « جاتنإلاو لمعلا
 ًابلط رثكأ _ لقألا ىلع بابشلا ةرق ي  نوكي دقو . بارطضالاو

 ةياجيتسا هتم قمعأ ةآرملا تناك نإو < طقف تارملا ددع يق « سنجلل

 هاتعم يق اهحورو اهدسجو ًاهسفن عومجم هب ًالاغتشا دشأو « سدجلل

 لاحلا ةعيبطب هيف روظنم جاوزلاو . ' بسحف ةيدسجلا هتروص يف ال لماشلا
 ةيعاتجالاو ةيسفنلاو ةيحورلا ىرخألا يناعلا بناجم ةيسنجلا تاج احلا ةيبلت ىلإ
 رطاخ هيلع حلي نيح ةيبلم هتجوز دج ال جوزلا ناك اذإق .. ةيداصتقالاو
 جراخ ي ةعرجلا ىلإ أجلي ؟ عنصي ءيش يأف « هباصعأ لغشيو سنجلا
 هجتي نأ ىضرت اهتاذ ةجوزلا الو ء حمسي نأ يغبني عمتجملا ال ؟ تيبلا
 . عاضوألا نكت امهم اه ةع رغ يه « ىرخأ ةأرما ىلإ هدسج وأ هسفنب اهجوز

 ةلاح نع اهم ةيغر نود اهجوز ًاهاعد اذإ ةجورلا بقوم جرش ناو

 نوكت وأ « هب لاصتالا قيطت ال اهجوزل ةهراك نوكت نأ : ثالث نم
 ةلاح كالتو ء هتم رفنتو ةماع يسجلا لاصتالا هركت ايكو هل ةيحيم

 هل ةسبحم نوسكت وأ . ةايحلا عقاو يف ةدوجوم اهنكلو ةفرحنم ةيسفن
 . نآلا  ديرت ال الکلو « هب لاصتالا نم ةرفان ريغ

 ‹ نيعم لمعب الو « نيعم تقوب قلعتت ال ةمئاد يهف ىلوألا ةلاحلا امأ

 حات نأ نسحيف < ةيجوزلا ةطيارلا ىلع ءاقيرلا ايف ىجرڀ ال ةلاح يهر
 قيرط نم رثكأ نم اذه كلمت ةأرملاو . لاصفنالا ىلإ يعيبطلا اهقيرط

 . لیلق دعب جيس امك
 يغبنيو . بلطلا ي جوزلا حاحلإ نم ًاشنت ال ء ةمئاد ًاضيأ ةيناثلا ةلاحلاو

 جوزلا لبقي نأ امإف < رمألا أديم نم حيرصلا ماتلا قافتالاب اهجالع
 ةجوزلا ليقت نأ امإو « ةقشم نم كلذ هفلك امهم هتجاح ةيبلت نع عانتمالا

 , ۽ مالسالاو ةيدالأ نيب ناساللا ١ باتك ي ۽ ةيسخلا ةاكشلا ١ لصف ليصفتلاب مار (۹)
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 نالصفني وأ . هنع لاصفنالا ديرت الو اهجوز بحيت األ ةقشملا لمحت

 ةعاسلاب ةأرملا مزلي وهف عرشلا امأ . قيفوتلا نكح مل اذإ فورعملاب

 جاوزلا يأ يعيبطلا رمألا نأل نكلو ًافاسعاو ًامكحت ال < جوزلا رصأ اذإ
 ىلإ جوزلا ءىجلي اتلق امك ةجوزلا عانتما نألو . ةيسجلا ةقالعلا لشي نأ

 . ( ةجوزلا ههرکت ام وهو ىر ةأرماب جاوزلا ىلإ وأ ) ةيقلخلا ةع رجلا

 ابح نأو « هقيطت ال اہنآ تأر اذإ عضولا اذه ليقت نأ اهمزلي م هنکلو

 ببسب لصفنت انهف « روتف ىلإ بلقناو رمألا اذه بيسب ىثالت دق اهجوزا
 ةيهاركلا

 يقرلا روفنلا اذه نإ . روسيم اهجالعو ةتقؤع يهف ةللاتلا ةلاحبلا امأ

 نکلو . لاب لاغشنا وأ لسلم وأ بعت نم اهني دق يسنجلا لاصنالا نم

 لوسرلا ميتحا كلذلو . هتلاز إب ليفك ةيمسحلاو ةيسقتلا ةغيهلا نم ًاردق

 ‹ هتاذ لسعلا لبق ءاطعلاو ذحألاو ةقيطللا ةبعادملا ىلإ لاجرلا رظن هيجوتب

 جازتماو سفن ةفلأ اهلعجم و ةصلاخلا دحل ما ةيميب نع ةقالعلا هذه مفريل ًالوأ

 . روفنلا ببسي دق يذلا ضراعلا اذه لثم ليزيل مث « حور

 نم ببسل فرصنم جوزلاو ةبغارلا يه ةجورلا نوكت نيح امأ

 ال ةأرلاف < لقألا ىلع جوزلا بابش ةرتف يق عوقولا ردان اذهو « بابسألا

 ‹ اهجوز ةعاطل ةأرملا اعد يذلا نوناقلا نأ ررقن انكلو .. ةليسولإ مدع

E+:۾ يجوزلا ةيجأو # ءادأٻ جوزلا م راو ‹ حلا ااکم اهاحأو اپتبغرب مها  

 نأ ىرن اذكهو . لاصفنالا حقو جورلا زجع اذإف . ةجورلا ثبلط اذإ

 الاكل رادهإ الو ةجوزلاب فسعت هيف سيلو « نيتيحانلا نم عقاو مازتلالا
 4 يمخشلا

 يآ « هركي نم اهجوز شارف ةجوزلا ءىطوت الأ وه يناثلا مارتلالاو

 ول ىح ةمرحم ةذهف ةشحافلا دوصقملا سيلو ر ههركي ًادحأ هتيب لخدت ال

 يف تاعزانلا ًاشنت ام ًاريثك هنأ مارتلالا اذه ةمكحو ( جورلا اب يضر

 . هيجوتلا ءوسو ةراثإلا وأ ةياعسلاب نيجوزلا نيب دحأ لوحند ةجيتن ثيبلا
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 لوخد نم ًانيعم ًاصخش عنمت نأ هتجوز نم بلطو كلذ جوزلا ظحل اذإف
 ليحتسيو ةنتفلا عبنم رمتسي ؟ ةجوزلا ضراعت نيح ثدحب اذاف « هتيب
 نسم اع جتني امو نيجوزلا نيب ةمئاقلأ ةكرشلا حلاصل انه مارل الاف . قاغولا

 ‹ قاقشلاو راجشلا هدسفي ال ةدوملا نم وج لإو ةياعرلا ىلإ نوجاتحي لافطأ

 . راكفألاو سوفنلا ضرحنم لافطألا ًاشني ال ىتح

 لخدي الأب اضيأ جورلا نوناقلا مزلي مل اذالو : لوقي نأ لئاقل لعلو

 ةلاح يشو « ةدوملاو بحلا ةلاح يف هنأ يعيبطو ؟ هتجوز ههرکت نم هتیب
 لصت الف رومألا عيمج ىلع مهافتلا نكعإ « نيبناجلا نم عافترالاو بيذبنلا
 ‹ ليحتسم مهافتلاو عقاو قاقشلا نأ ضرتفن انكلو . كاكتحالا ةجرد ىلإ

 ةآرلا تمالاعشنا نأ رك ذن نأ بحجب انهو . نوناقلا مكح ىلإ ًاجلن كلذلو
 ال - ةحسبلا ةيصخعشلا ةريغلا نأو « ةيقطنم لاوحألا بلاغ ين تسيل

 ىدحإ وأ هتححأ وأ جوزلا مأ نم ةجوزلا رفنت يلا يه نوكت دق - ةحلصملا
 < هركت نم داعبإ يت هتجوز ةعاطإب ةلاحلا هذه ين حوزلا مارلاف . هتابیرق

 <« لوحتت نأ ثبلث ال دق ةيفطاع ةروثل نكلو ء ةحلصملل ًامارلاإ نوكي نل
 . ساسأ ريغ ىلع ةعاق نوكت وأ

 بلقنپ دقف « عنصي اميف قح ىلع ًامئاد جوزلا نأ كلذ نم يلعأ تسلو
 نأ كلذك ينعأ الو . ةدياكملاب علويو ٠ تالاحلا نم ريتك ين ًالفط
 دقو < هتيعب صخش نم روفنلا يف ةقحم نوكت دشف « ةنطخيم ًامئاد ةجورلا

 < بيس يأل ةيجوزلا طباور مده ىلع ًالعف نولمعي نمم صخشلا اذه توکی

 نأ ضرتشت يلا ةرطفلا عم شعتمو « ةبلاغلا ةبسنلاب لكوم نوناقلا نكلو
 ‹ ةيفطاعلا امالاعفنال ًادايقنا رثكأ ةأرلاو « هلقعل ًادابقنا رثكأ لجرلا

 رارمتسالا عيطتست ال ابن دجت ةلاح لك يف ةأرملا مامأ حوتفم بالا نإ مث

 . لاصفنالاب اميبتف « اطامتحا ىلع

 يعيبط مارتلا وهف هتييغ يف هلامو اهجوز ضرع ىلع ةجوزلا ةظفاحعم امأ
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 لجرلا لمشي كرتشم مازتلا وهو . هيف لداجي ًادحأ بسحأ ال يقطنمو

 . ءاوسلا ىلع ةأرملاو

 ةة # ۾

 : جوزلا بناج نم وأ ةجوزلا بناج نم زوشدلا ةلاح ىلإ نآلا لقتنتو

 هتجوز بيدأت يف جوزلا قح ةأرلا ىلع لجرلا ةماوق نع عرفتي
 نهحزوشن نوفا يتاللاو» : ةبالا هذه هنيبت يذلا قحلا وهو « ةزشانلا

 اوغبت الف مكنعطأ لاف < نسوب ربضاو عجاضملا ق اورج نهوظعف

 ' الیبس نہیلع
 لإ تلصو ىتح بيدأتلا لئاسو نايب ين تجردت ةيآلا نأ ظحاليو

 يلا تالاحلا ددصب اته اتسلو . فاطملا ةيابن يس حربا ريغ س برضا

 ءاسي نأ نكع ايندلا ي قح لكف < قحلا اذه مادختسا اف ءاسي

 عاغترالاو يقلخلا بيذملاب الإ كلذ نود ةلوليحلا نكع الو « همادختسا

 " الإ ةيانعلا هيجوت نع يني الو « مالسإلا اهلممال ةلأسم يهو « يحورلا

 اهعنمو ةرسالا نايك ةنايص ي هترورضو قحلا اذه ةيعورشم ددصب اننكلو

 . لالعنالاو ككفلا نم

 ‹ هيلع نيجراخلا بدؤت يتلا ةطلسلا همزلت ايندلا يث ماظن وأ نوناق للك
 . هدوجو نم ةدوصقملا ةدئافلا تفتنأو . قرو لع اربح حسا ااو

 ٤ 2 ىلع ةجوزلاو جوزلا حلاو عمتجملا حملاصل مقاق ماظن ةيجوزلاو

 نيج , جلا جالا نم نکا ام ىع قفس نأ يف ضورفلو

 د رغب حلاصملا عيمج ققحتت هيف نيدئاس قافولاو ماثولا توكي

 . [7£۳ اسلا (ار

 . ملكش مالسإلا مساب مويلا دوجولا ئيلا عقاولا امأ ء هلوصأ يت مالسإلا نع ملكت نحل (۴) |
 . لصفلا اذه نم رحلآ ناکم يف هتع
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 يصخش ددع فقي ال يذلا ررضلا مجني قاقشلا ثدحي ْنيح نكلو . نوناقلا

 بحجب يلا ةلبقملا عمتجملا ةارن ءالؤهو « لافطألا ىلإ امهادعتي لب « نيجوزلا

 . بيذہتاو ةيمنتلا للئاسو ريح اهتلطاحإ
 ؟ باوصلا ىلإ اهدر وتب يذلا نف ررضلا اذه يق ةجوزلا ببستت نيحخ

 ىعدأ نيجوزلا نيب ةقالعلا تايصوصح يل ةمكحلا لخدت نإ ؟ ةمكحلا

 ىلإ ىعدأو - ًاتوقومو ًانيه نوكي دق يذلا _ فالخلا ةوه عيسوت لإ

 هداف ۽ ةيئالص لاذ وأ فاراطلا اذه ةمارك سمع هنأل ةقالملا هذه داسفإ

 تايربك يف الإ لحدتت نأ زوج ال ةمكحملاف . هفقوم تيشتي ثيشتيو مئإالاب ةزعلا

 . قيفوتلل ةلواحم لك ابيف لشغت يتلا لئاسملا

 ةيمويلا ةايحلا ثداوح يث ةمكحملا ىلإ ًأجلن نأ لقعلا نم سيل هنإ مث

 لاح كلذف « ةقيقد لك اهسفن نم يبتتو ‹ ةقيقد لك ددجتت يلا ةهفاتلا

 تيب لك يف ةمكحم ةماقإ ىلإ جاتحي هنأ نع ًالضف < ءالقعلا هيلع مدقي ال

 ! راہ لیل لمعت
 لجرلا ةطاس يه ء بيدأتلا اذهب موقت ةيلحم ةطلس نم نذإ دب ال

 ليمجلا ظعولاب ًادبت يهو . هتاعبتو تيبلا اذه رمأ نع ةباهنلا يأ لوؤسلا
 ةقي رطلا هذه تحيلفأ نإف < هءايربك حرج الو هيغ نع دراشلا درب يذلا

 ي رجا يه < ةقياسلأ نم فتعإ ىرخأ ةجرد كانه الإو <« ريخلا ناك

 رتعت يلا ةأرملا ةعييطل مالسإلا نم ةقيمع ةيسفن ةتفل يهو < عجاضملا

 رجفاو . زوشتلا ىلإ ًانايحأ كلذ يدري ىتح « امہ لدتو « ابتنتفو امهامج

 ةجوزلا ءايربك نم نماطي ام <« ةنتفلا هذ عوضخلا مدع انعم عجاضملا يئ

 ماما نحنف « لئاسولا عيمج حلفت مل اذإف . باوصلا ىلإ اهدريو ةحماجلا

 رخب < برضلا وه فينع ءارجإ الإ اه حلصي ال فيئعلا حومجلا نم ةلاح

 ريغ برض هنآ ىلع عي رشتلا صن كلذل . بيدأتلا دصقب امنإو « ءاذيالا دصق

 . حرم
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 نكلو « اهلماعم يل ةظاظفلاو < ةأرلا ءايربكل ةئاهالا ةبيش انهو

 قفح نيح الإ لمعتسي ال يطايتحالا حالسلا نأ ةهج نم رك ذن نأ يخبني

 تالاح كانه نأ ةيئاث ةهج نمو . ىرحخألا « ةيملسلا » لئاسولا لك

 . ةليسولا هذه الإ هعم يد ال يسقت فارحتا

 ال برضلاف < ضرملا دح ىلإ لصت ال يا ةيداعلا تالاحلا ين امأ

 الو هيلإ ةردابلا زوج ال < ريغ ال يطايتحا حالس وهو . هل ةرورض

 ميركلا لوسرلاو « كلذ ىلإ ريشت امتاجرد بيترتب ةيالاو « هب ءادتبالا
 حلقي ال يلا ىوصقلا ةرورضلا يف الإ - قحلا اذه لامعتسا نع لاجرلا ىهني
 مث ريعلا دلسج هتأرما مك دحأ دلج ال ١ : ًاحموم ممه لوقبو  ءيش اپيف

 . « 'مويلا رخآ يت اهعماج
 اهلعب نم تفاح ةأرما نإو » : نلتخم نوئاقلاف جوزلا زشنب نيح امأ

 حلمصلاو « ًاحلص امينيب احشصي نأ امميلع حانج الف ًاضارعإ وأ ًازوشن

 ! ةسلماكلا ةاواسلاب بلاطي نأ ةلهو لوأل سانا ضعبل بيطب دقو

 ةلأسم ال « ةيرشبلا ةرطفلاو يلمعلا عقاولا ةلأسم يه انه ةلأسلا نكلو

 اهلك ضرألا ين ةيوس ةأرما يأ . ساسأ ىلع موقت ال ةيلاثم ةيرظن ةلادع

 دسعب هعم شيعت نأ لبقتو « مارتحا اهسفن يف هل یقېپ مث اھجوز برضت
 ءاسلا تبلاط رحأتلا قرشلا وأ «رضححملا د برغلا ي دلب يأ يقو ؟ كلذ

 ؟ نهجاوزأ برضب
 حابأف « هلامتحاو جوزلا زوشن لوبقب اهمزلي مل عرشلا نأ مهلا نكلو

 . نيطل ال نيح لاصشالا اه

 )١( يراخلا هاور .

 ) )۲ءاستلا ةروس ]۱۲۸[
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 : انيأر ةقباسلا تالاحلا عيمج ين
 ايف رظن اعاو <« ةيمكحت تسيل ىلجرلا وسن ةأرملا تامارتلا نأ : ًالوأ

 . رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب ًاضيأ ةجوزلا لمشت يلا ةماعلا ةحلصملل
 دسنع عونلا سفن نم لباقم هل تامارتلالا هذه مظعم نأ : ًايناث

 سيل ةطلسلا نم نولب لجرلا ايف صتحا يلا ةليلقلا تالاحلا امأ . جوزا

 لالذإ اهب دصقي ملو « امييلك ةأرلاو لجرلا ةرطف ايف يعور دقف « ةأرملل
 . امتاهإ الو ةأرما

 تتناك اذإ اهضقر ي حلا ةأرلا تحنم ةطلسلا هذه لباقم يف هنأ : اثاث
 . اه ًاملظ اهوبق ي نأب تسحأ وأ « اهلبقت ال اهسفن

 ةأرلا تيرط وه يذلاو ‹ لبق نم ًارارم هيلإ انرشأ يذلا لاصفنالا امأ

 : ةفلتخم للبس ثالث هلف ‹ تامارتلالا نم قيطت ال ام ضفرل لمعلا

 ناك نإو عرشلا كلذب حرص دقو « اهدي يف اهنمصع ةأرملا لعج نأ

 نأ تءاش اذإ اه تح هئكلو <« ءاستلا نم تاليلقلا الإ هب كسمتي ال

 . همدخشست

 دسقو . هترشاعم ةقيطم ريغ اهجوزل ةهراك ابنأل قالطلا بلطت وأ
 لوسرلا هرقآ حيرص أ ادم هنكلو . أدبلا الب لحأت ال مك احملا نأ تحمس

 ةأرملا لزانتت نأ ديحولا هطرشو « عيرشتلا نم ءزج وهف ۽ هب للمعو

 قاطی ني جوزلا نأل . لداع طرش وهو ء جاوزلا قيرطب هتكلمت امع

 يف ببستي يذلا فرطلا نأ يأ ‹ جاوزلاب اهايإ هكلم ام لك دقفي هتجوز

 همصف لباقم ةيدام ةراسحخ لمتحي  ةأرملا وأ لجرلا ناك ءاوس  قالطلا

 . ةيجورلا ىرعل

 ذأ اهعاتم ظافتحالا عم ... قالطلا بلطت نأ ثلاللا ىتيرطلاو

 تبثت نأ تعاطتسا اذإ . رارضإلا وأ ةلماعلا ءوس ساسأ ىلع - ةقفنلا

 ضرعت يلا ايابضقلا نس نمآردك نآاهملعل كلذ ين ددشت مكاحملاو . كلذ

۳۱ 



 , رمألا توبث دنع قالطلاب مكحت اكلو . ةدياكلا ىلإ عجرت اهمامأ

 . نائفاكتم ةياهلا ي امو < الع لجرلا ةطلس لباقم ةأرملا ةحلسأ كلت

 # #3 ي

 . قالطلا نع ثيدحلا ىلإ ارج كلذو

 نم « قالطلا نع مجنت يلا يالا نع صصقلا نم اریٹک عیسن نسنو

 یتح يپڏت داکت ١ل مكاحملا يل تاعزانمو < لافطألاو ةجوزلل في رشت

 . دیدج نم ًادبت

 حسضوت ٠ ةيصان ةدودكم لب « ةرقتسم ةئداه ابتي ي ةأرلا نوكت

 ةحار ةئين ىلع كاذو اذه عم لمعتو < رخآ لفط تابلط يت رظنتو ًالفط

 . نوفالا دي لع قالطلا ةقيثوب قاس راذنإ نود ًاجاغت يه اذإف ٠ جوزرلا

 اهنظ ىرحأ ةأرمإ ىأر : جوزلا سفن يف ترطح ةئراط ةوزت نأل + اذال

 نم بلط هنأل وأ « ریا ی رف یوا« نوور ۲ ر را لسا

 ! .. ةيعتم اهلأل تلساكت وأ تضفرف « هبشست ١ نأ هتحوز

 ةظحل يف لجرلا هب وهلي يذلا رطخلا حالسلا اذه ميطحعل قتيرط نم امآ

 رظتلب ناک دسعس لقتسمو ئداع شعو ةرباص ةأرما نایکب ةرداغ

 ؟ راغصلا هخارفآ

 ساتل اہ تلح يلا ةرتكلا يالا لش دوو ف فش لو

 ؟ ليبسلا ام نكلو

 نسم مجنت يلا ىرحألا يالا ين عنصن فيكو ؟ قالطلا ينل له

 ¿ يلا ةيكيلوئاكلا لودلا ًاديج اهفرعت يلا يسالا كلت ؟ قالطلا ميرحت

 هركي اهالك وأ نيفرطلا دحأو ًاتيب تيبلا ريصي لهو ؟ ةحابإلا أدبع ذحأت

 ا لحتسم صالخلاو دبؤم ديقلاف كاذ عو ٠ ترضع قيمي الو رحال

 سنا عفاود اهعم يبي ةقيشع جورلا خشي ؟ ةمب رجلا ىلإ يدؤي اذه سيلوأ

 ف اوأشنب نأ لافطألا حفني لهو ؟ قيرطلا سفن دخت ةذوبنلا ةجورلاو
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 فنك ي مهتايح درج وه مهمل سيل ؟ مويغلاب دبللا يباكلا وجلا اذه لثم
 نيفرحتملا رثكأ اف الإو . هيف نوشيعي يللا وجا وه مهملا نكلو . نيدلاولا

 يهي ال نيمصاختم نيوبأ مسم مهتايح نم مهفارحنا ءاج نيذلا تافرحنملاو

 . ماصحل امه
 . قالطلا يت لجرلا قح ديقن : نولوقب +

 < قالطلا ةملكل لجرلا ءاقلإ درج قالطلا عقب ال هنأ ينعي ؟ اذام ينعي

 مكحو هلهأ نم مكح بلط ين لسرت ةمكحملاو , ةكحملا يف عقي انإو

 نولواحبو هنوظعيو ؛ عورلا نوعجاريو <« عوضوملا نوثحبيو ء اهلهأ نم

 طباورو ةرسالا ىلع ىقبيو هيغ نع لجرلا دري نأ هلك كلذ لعلف « حلصلا

 يضاقلا دي ىلع قالطلا فني طقف كلذ دنعف ةلواحملا دجت مل اذإف < ةيجوزلا

 . جورلا دي ىلع ال
 هزج يف ذفني يذلا ءارجإلا اذه نم ًاعنام لاح يأ ىلع دجأ تسلو

 نسوأ ال تنك نإو « قيفوتلا ةلواحمو لهألا ةعجارم ين عرشلا ةيصو هئم
 ةدرجوم نرحلصمللا ءالوه اهدي رب يلا تاطايتحسالاف < رثك ي هاودجم

 سصنب قالطلا عنو اهقلط هنأ ضرفنلو . ةمكحم ىلإ ةجاح نود لعقلاب

 تودہ احلا یھ يآ هيلإ د راغ قيفرتلاب اهلهأو هلهأ موقي نأ كلذ عن لهف عرشلا

 رذعتي للھف ًافبأ قالطلا جوو ةيناثلا ةرلا تناك اذإف ؟ دیدج ءارجا

 جوزلا بيدأت عم ؟ هماعإ ي ةدئاف وأ هيف ةبغر كانه تناك أاذإ قيفوتلا

 ؟ دكيدج رهمو ةديدج تاء ارجا لمعب

 ٠ ةمكحملا لحدت ىلع فقوتت ال دجوت نيح .. قيقوتلا يق ةبغرلا نإ

 ؟ ءاقتدصألاو لهألا كلع ام رك يضاقلا كلع اذا ةميقع نوكت حو

 مي الو يمالسالا حيرشتلا ىلع شيعت ل !  ةرضحشم ر ممأ ةلانهو

 ةلواحمو تاداشرإالاو ظعاوملا ميدقت دعبو ؛ ةمكحلا يت الإ ايف قالطلا

أ ي تلصو دقل ؟ كلانه قالطلا ةبسف تغلب مكف ٠ قيفوتلا
 ىلإ اكيرم
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 نم ماب اهلهأ ميني يلا رصم هيف اب « هلك ماعلا يت ةبسن ىلعأ يهو( ٠
 ! قالطلاو جاورلا ةاوه

 لجرلل يضاقلا مكحي الأ نوديري نيذلا « تافرطتملاو نوفرطتملا ام
 ةايحلا نأو < ةتطخملا يه ةجورزلا نأ ًاعطاق ًاتوبث تبث اذإ الإ قالطلاب
 اذه نم ةأرملل انوديري ةمارك ةيأف .. ةليحتسم _ ىضاقلا رظت يت  اهعم

 ين اهديري الو اههركي ىللجر تيب ين ىقبت نأ يت اه ةمارك ةيأ ؟ ليبسلا
 ‹ هلق يک اه لحم الو اف بغرپ ال هتأب ءاسم حابص اهرک ذیو ؟ هتیب
 ؟ ملعت يهو اهرب لصتيو اهذبنيو

 ؟ هرقب نأ عيرشتلا نم بلطي فده اذه لهو ؟ ةدياكملل كاته ىقبتأ

 ةبولسم يهو « مغار وهو هعم ىقبت نأ ديحولا ةدياكملا لليبس له وأ
 ؟ ناطلسلاو ةماركلا

 اونوکپ نأ میپ رتل موقأو دلو مرک ؟ دالوألا ةيب رتل یقبت مآ

 . هيركلا ملظملا وجلا اذه يف ران ليل اونوكي نأ نم « مهمأ عم نيلصفتم

 . قيفوتلا نم ءيش ىلع نوفرطتملا ءالؤه سيل [ الك
 تدجوو « ةرورضلل عضو يذلا « عيرشتلا رييغتب حت ال ةلكشملا نإو

 . كاكف الو هنع اف ىدعم ال هنأ  مالسإللا ريغ يل - ةيرشبلا

 عومجمل يحورلاو يسفتلاو ياقثلا ىوتسلا عفرب « ةيبرتلاب لحق اعإ
 ةدوملا نوكتو ء بلاغلا وه ربخلا نوكب يتح رعاشملا بيذب . بعشلا

 اأ ىلع ةيجورلا هتقالع ىلإ رظني نأ لجرلا ديوعتب . ةايحلا ي لصألا يه
 . تاوزنلا هفتأل هئمأب لالحخإلا يغبني ال سدقم طابر

 مکحیو مالسإالاب شیعی حمتج ىلإ جاتحی ءيطبو ليوط قيرط ةيب رالاو

 امنيسلاو ةسردملاو تيبلا ين مئاد دهج ىلإ جاتحيو « هلك هرمأ يف هللا ةعيرش

 يه كلذ عم اهنكلو .. قيرطلاو دجسملاو بتكلاو ةفاحصلاو ةعاداالاو
 . نومضملا ديحولا قيرطلا
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 ةأرلا يطعيف « نيفرطلل حلا يطعي نأ ةلادع هبسحف عيرشتلا اما

 قافولا ىلإ يدؤت ل لجرلا عم اهتايح ىرت نيح لاصفنالا قح كلذك
 . درشن

 . هللا ىلإ لالحلا ضخبأ وه دعب  قالطلاو
¥ # # 

 يف لصألا وه سيلو « ئراوطلل عيرشتف تاجوزلا ددعت امأ
 نإف <« عابرو ثالثو ىنثم ءاسلا نم مكل باط ام اوحكئاف » . مالسإلا
 . ۾ ةدحاوف اول داعت الآ ےتفح

 كلذ ىلعو . قيقحتلا نومصضم ريغ وهو « لدحلاو طسقلا وه نذإ بولطملا
 تالاح كانه نكلو . جاوزلا ةينادحو وه مالسإلا يت لصألا نوكي
 عيرشت لإ اجلي كلذ دتعو . هيف ةلادع ال ًاملظ ةينادحولا اق نوكت
 ربك ًاررض يتيل « ةنومضم ريغ هيف ةقلطملا ةلادعلا نأ هملع عم « ةرورضلا

 . فحخأ ررضب
 تالاح يه عيرشتلا اذه ىلإ اهيف عمتجملا حاتحي يلا تالاحلا مهأو

 ددع ديزيو نازيملا لتخيف « بابشلا نم ًاريبك ًاددع ينفت ينلا بورحلا
 ءاتال ةرورض تاجورلا ددعت نوكي كلذ دنعو . لاجرلا ددع ىلع ءاسلا
 الس ءاسن دوجو نع ةلاحم ال أدت يلا ةيعامتجالا ىضوفلاو يقلخلا داسفلا

 انجاح نكلو « معن « اهلهأو اهسفن لوعتل ةأرلا لمعت دقو . لجر
 وأ ةسيدق ةارملا هذه نكت من امو ؟ اضقت فيك سنجلا ىلإ ةيعيبطلا
 يف ةفطاخ تاظحل لاجرلا ناضحأ يث ءاعرالا الإ ليبس اهمامأ لهف ًاك الم

 ةوهش لسنلاو ؟ اهعبشت فيك ., دالوألا ىلإ اهتجاح مث ؟ راہب وأ لیل
 . لجرلا دتع اهنم رثكي قمعأ ةأرملا ىدل انكلو « دحأ اهنم وجني ال ةيرشب

 . [۳] ءاسلا ةروس (أ)
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 ٠ ةايحلا معطب هنود رعشت ال يذلا ليصألا انايك اإ

 الذ ةأرملل ةبسنلاب اهلك تاجاحلا كلت ءاضق ىلإ لببس نم لهف

 يذلا للحتلا نم هظفحت ةفيظن قالخأ ىلإ عمتجما ةجاح نع رظنلا فرصب
 له  خيراتلا يق رود اه يلا لودلا ةمئاق نم امل ازأف ةريثك الود باصأ

 ةيلالع « دحاو لجر يف ةأرما نم رثكأ كارتشا ريغب كلذ ىلإ لیس نم

 ةيواستم قوقح تاذ ةليصأ نهم لك نوكت نأ ىلع « نوناقلا نم حي رصتبو
 ؟ ( ناطلس الع دحأل سيل هذهف ةرمضملا بلقلا فطاوع الإ ) «يش لك ي

 نإ دحأ لوسقي اسمو . عيرشتلا اذه نم مالسإلا تده ضعب كلذ

 حیري ٠ ثالث وأ نیتنثا نع ًالضف یرحا ةأرما عم لجر يف ةأرما كارتشا

 يت دجت اهنأ الولو . ةرورض انكلو . الإ وفيت يلا ةداعسلا اهني و اهسقن

 ىلع مادقإلا تليق ام لجر الب ةلطاع اهئاقب نم فحأ ًاررض كلارتشالا اذه

 . تاصغنم نم هيف ام
 . بابسألا نم بيسل نزاوتلا هيف لتخي ةلاح لك برحلا ةلاحب هيبشو

 ف تومللو < قيرطلا ثداوحو لمعلا ثداوحل اضرعت رثكأ لاجرلاف

 الغ ددعلا ىواستي نيح امأ . ءاسلا نم ةعيبطلاب ةعانم لقأ مبلأل ةئبوألا

 نا تقو يآ ين ٽدحي ملو . تااجورلا ددعت موقي نأ  ًایباسس ۔ نکم
 ىلع ىلوتسا دق لاسجرلا نم هريغ نأل « دج ملغ جوزتي نأ باش دارأ
 ! ءاسئلا ف هبال

 ابف تاجوزلا ددعت نوكب ءاهقفلا ىدسل ةفورعم ةيدرف تالاسح انهو

 ابحاصل نكع الو ةدحاوب ينتكت ال يلا ةداحلا ةيسملا ةقاطلا اهم « ةرورض

 نأ امإو « ةيناث ةجوز ىلإ عورشملا اهقيرط ذدحأت نأ امإ هذهف . الع ريصلا
 . هدوجوب فيظنلا عمتجملا يمسي ال عضو وهو « رسلا يف تاليلخلا ذخبتت

 يهو « ةقيمع ةيرشب ةيغر انلق امك لسنلاو . ةجورلا مقع تاالاح اسبنمو

 بنذ ال هنأ حيحصو . اهئاهشا يف بيع الو ايف ةطح ال ةعيفر ةبغر
  جوزلا نامرح ةلادعلا نم هنإ لوقي نم نكلو « اهمقع يت مقعلا ةجورلل
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 ةجورلا تيضر اذإف ؟ لافطألا باجإ ين عورشملا هقح نم  هنع ًاهرك

 اذإ لاصفنالا قيرط اهمامأف الإو «ء اهب ناك اهربغ عم كارتش ڈالا لوألا

 . قیطت ال تناک
 نإ دحأ نلوقب الو . لاصتالا عني يذلا مئادلا ضرما تالاح وأ

 ةداعس مده يت ًاببس نوكت نأ زوج الو 'اهلاذ ي ةثيند ةيسنجلا ةبغرلا
 دحأل ةليح ال ةرورض اہنإ . عافترا وأ ةءاند ةلأسم ةلأسملا تسيل . ةرما

 كلف < ةجوزلا رطاخل ةاعارمو « ًاعوطت اميلع لجرلا عفترا اذإف . اف
 رمالاب تارتعالاو ء اهو الإ افت لکی ال لا یک 1 روکشم لبن

 يف ثدحي امك < مالظلا يق ةنايخلا عم لبنلاب رهاظتلا نم ريح معقاولا

 . تاجوزلا ددعت حيبت ال يلا لودلا

 ۔ اميلع ةرطيسلا الو اهعفد ناسنإلا كلم ال يلا روقتلا تالا وأ

 لوألا هتجوز ىلع يقبي جوزلا نآ تالاحلا هذه میم ي ظحالبو

 ‹ قالطلاب يبت نأ اهعم ةسليوطلا هترشعل ءافوو < اهقلطي نأ هلم ةهارك

 ناک اذژ ام . ةجوزلا ةداعس لإ يدؤي ال ناك أو میرک روعش وهو

 بجوم ببسو <« هللا دنع هيلع مارح كلذف <« ةدياكمو ًاررض اهب كسعإ

 , ةجوزلا هبلطت نيح قاللعلل

 . لمعلا قح نع ثدحتتف « تاشلا ضارعتسا يت رمتسنو
 ثيح لمعي مالسإلا رص يف ءاسلا تناكو ء هيف ةيبش ال تح وهو

 يت قحلا ريرقت ةلأسم تسيل ةلأسملا نكلو . لمعلا نيم فورظلا يضتقت

 لامعا ي لسعت ةأرملا جورخل حي رتسي ال مالساالا نا عقاولاف « هتاذ

O}ةريدجر ةم ركو اہناذ يت ي ةفيظن ةيويح ةفيظو يدؤت يلا ةيرطعفلا تاعرتلا لك مالسإلا رينعي  

 4 مالسإلا ةرظن ١ للصف رظتا . ةع رجلا ىلإ يدؤت ني طف اهركدتسي اإ . عابشإلاب

 . ۾ مالسالاو ةيداقإ ب اسلا باک ف
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 رم اپنیعب ةأرما ةجاح وأ ةيحان نم عمتجملا ةجاح اميضتقت يلا ةيرورضلا
 ىلإ امو ء ءاسنلا بيبطتو ٠ ضيرمتلاو ء تانبلا يلع . ىرخأ ةيحان

 نا عمتجملا تحي تئاظو نذإ يهف . ةأرلا اهب موقت نأ يغبتي رومأ كلذ

 ءاوس برحلل لاجرلا دنجي امك « اه نهدنجب نأ كلعيو « ءاسنلا اهب لغتشي

 ةياشفك ماع وا < اش لتاع دوجو مدع لمعلا ىئإ ةأرملا ةحاحو , ءاوسب

 اب نوصأ كلذ نأل لمعلا ي ةأرلا قح ررقت ةجاج ۽ اهلتاع هب اوعي ام

 . شيعلا ليبس ي لاذتبالا نم

 نأ امأ . عضولا اذه ىلع اهحيبي مالسإلاو . ةرورض كللتو هذه نكلو
 برخلا لود یرت امک لمعتل ةأرملا جرخك نأ عمتجملا ي لصألا نوكي

 ةأرالاب جر انآ ۽ مالسإلا اهرقي ال ةقامح يهف  ءاوس ةيعويشلا لودلاو

 ةيقلخلاو ةيعاتجالاو ةيسشلا دسافلا نم يشنتو + لولا افظو يع

 : . ريخلا نم جتنت ام ريكآ
 يدسجلا انيوكتب ةأرملا نأ معزي نأ اهلك ايتدلا يف دحأ عيطتسي الو

 مقت ل اذإف . ةمومألا يه ةنيعم ةفيظول ةأيهم تسيل ينادجولاو يركفلاو
 اهليبس نع ام ليوحتو ‹ نيعم ضرغل ةدوصرم ةيويح ةقاطل رادهإ كاذف اهب
 ريغب هيلإ ءوجللا اأ . ضارتعا الف كلذ ةرورضلا يضتقت نيحو . ليصألا
 « ةيرشبلا نم ليج اب بيصأ ءاقمح ةوزنل ةباجتسا درجو « ةحلم ةرورض
 بلطي ال رمأف « نافوطلا هدعب نم تأيلو « دح ريغب حتمتسي نأ ديري
 رظنلا يهو « ىمظعلا هتيزم نع ىلختل هل باجتسا ولو « هلوبق مالسإالا نم

 . لايجألا نم ليج دنع عطقتي ال لصتم نايك امن ىلع اهلك ةيئاسنإلا ىلإ
 ةر لاو « ةلماع نوكتو أ نوکت نأ ميطتسق 5 ةأر نأ لاقيو

 . لافطألا ةلكشم لحت نضاحملا يث

 . صيحمتلا دنع تبثي ال غراف مالك
 هيجوت لسكيو « ةيدسج ةياعر لكب لفطلا دمت نأ نضاحملا عيطتست

TA 



 يذلا دحاولا رصنعلاب هدمت نأ ميطتست ال اہنکلو ٤ يملع يسفنو يلمع

 ةياعر . بحبلا وه كلذ . عاضرألا هريغب ميقتست الو هنودب ةايحلا موقت ال

 . ءاسلا نم اهريغ نود تاڌلاب مألاو . مألا

 مئابط ريغت نأ ءاقمحلا ةيعويشلا وأ ةنونجملا ةنيدلا فوط يت ب

 نيتنسلا يف - دحأ ايف هكرشي ال ةلماك مأ ىلإ جاتحب لفطلاف .
 ين ًالماک اایغشت اھلغشب أ. قيقشلا هاخأ ناك ولو  لقألا ىلع 0

 نيبو اسنضح يل نمألاو ةياعرلاب هتطاحإو <« هتاغانمو <« هبلاطم ةباجإ
 يف مألا هل نيأف . تابارطضالاو دقعلا هسفن الع كلذ ريغبو « ايعارذ

 < ةدحاو ةيعاتص 4 مأ» يق نوكر تشي نورشع وأ لافطأ ةرشعو ء نضحملا

 ةوهش مهفطاوع ىلع تبلغ دقو نوأشنيف « اهكلمت ىلع مهيب اميف نوعراصتب
 . ءاخإالاو ةدوملا ايف تبنت الف ممبولق رجححتو < عارصلا

 نأ امأ , ةجاحلا اهب يضقت ةرورض . ةارملل لمحلاك _ لافطالل نضاحملا

 ءالقعلا هيلإ أجلي ال نوتج وهف ةثجلم ةرورض ريغب لصألا يه نوكت
 جاتنالا ضرعت يهو يداملا اهجاتلإ ديرت نأ نم ةيرشبلل ىودج يأو

 ؟ راوبلاو فلتلل يرشبلا

 ةيفارغجلاو ةيجراتلا هفورظ نم هرذع نونجملا برغلل نوكي دقو
 ؟ انرذع اف يمالسالا قرشلا ةقطنم يق نحن امأ . ةيداصتقالاو ةيسايسلاو
 ةجاح يت از ام لمعلا اندجوف لاجرلا نم ةلماعلا يديألا لك اندشنتسا له
 ء ًابيرق وأ ًاجوز وأ ًاحخأ وأ ناك اب < ملسملا لجرلا لكن لله ؟ ديزم ىلإ

 ؟ شيعت يكل لمعت اهكرتو ةأرملا ةلاعإ نع
 ىلع لصحتف ًالقتسم ًايداصتقا ًانايك ةأرلا يطعب لمعلا نإ نولوقي

 نإ ؟ لقتسملا يداصتقالا نايكلا نم ةأرلا مرح مالسإلا لهف . اتمارك

 رقفلا ةلكشم يه امإو « ماطنلا ةلكشم تسيل يمالسإلا قرشلا يف ةلكشلا

 جالعو . شيعلل ةعرك دراوم  لجرلل الو - ةأرملل لعجب ال يذلا لماشلا
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 نوكي الف « هئاسنو هلاجرب هلک بعشلا ينغي ىتح جاتنإلا ةقاط ةدايز كلذ

 ةايحجلا لئاسو ىلع لجرلا ةآرملا محارت نا دوا سیلو 1 ءارقف هيف

أ ةرسأ ةماقإ ي نيداريإ كارتشا نأ تولوق و
 . دحاو دأريإ نم اه لفك 

 لمعت ةأرما لك تناك اذإ نكلو . ةيدرف لاوحأ يث ًاقح اذه نوكب دقو

 ةرسا ةماقإ لطعتف ء لمعلا نع الجر لطعت ةيوسنلا فئاظولا ريغ ين

 يأف « ةعبرجلا لإ يدؤي يلا ينجلا للطعتلا ةرتف نم ديزتو ء ةديدج

 نيح « اعم عمتجملا تاجاحو ةيرشبلا ةرطفلا ظحسلب مالسإلا ناك دقل

 ‹ اهيف ةب رقبعلا تبهوو « اهلجأ نم تقاحخ يلا ىلوألا اتفيظول ةأرلا صصح

 نم اهاب غرشيل ء هنع لوكللا كلع ال لجرلا ىلع ًابجاو اهتلافك لعجو

 يرشبلا حاتنإلا ةياعرل اهتقاطو اهدهج لكب هجتتو < شيعلا لع قلقلا

 ء لماشلا مارتحالاو ةلماكلا ةياعرلاب - ةفيظولا هذه يت _اهطاحأ امك . نيمللا

 ساتلا یو ن : ملسو هيلع هلأ لسبع لوسرلا لاسیل سانا دا ن تح

 .« كمآ مث : لاق ؟ نم مٹ : لات . ۾ كما : لوقیف ؟ يباحص نسحب

 . !«كوبأ مث » : لاق ؟ نم مئ + لاق ٠ كمآ مش ۾ + لاق ۴ نم مث اق

 قح قيرط نع هصالختسا ىلإ ىسستل < « مالسإلا هققحي مل ةايحلا يف اه يتب

 ؟ نالربلا يف ليثمشلا ىحو باتعنالا

 هش م السلا ایطعی و . معن لج رلا r ةيناسنالا ةأواسللا لی رت

 . نوناقلا مامأ ًايلمعو ًايرظن ةاواسملا
 ؛ معن ؟ عمتجملا عم رشايملا لساعتلا ةي رحسو يداصتق الا لاللقتساللا دي رت

 . قوقحلا هذه امه ررق نم لوأ مالسإللا ناكو

 . ناخشا اور ()
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 هلعج لب « قحلا اذه مالسإلا اهحنم دقو « معلن ؟ ميلعلا قح ديرت

 . ايلع ةضير
 ؟ اهل بطختنأ لب اهنذإ ريغب جوزتت الأ دی رت

 ؟ يغبلي امك يجوزلا اهرودب موقت تماد ام ةب رك ةلماعم لماعت نأو

 ؟ فورعلاب ةماعلا دجت ال نح لاصفنالا قح اه توكي نأو

 . لاجرلا ىلع ًاضورفم ًاقح كلذ لك مالسإلا ايطعيو .. معن
 . مالسإلا ي كلذ امو معن ؟ لمعلا قح ديرت

 اهمرح يلا ةديحولا ةيرحلا يه كلت ؟ لاذتبالاو كتبتلا ةي رح ديرت مأ
 ىحو . ةاواسملا مدق ىلع اهم لجرلا مرح كلذك هتكلو « مالسإلا اهايإ

 لح لإ طقف جاتحي اعتإو « نالربلا لوخد ىلإ جاتحي ال ةيرحلا هذه ري رقت

 1 ناتعلا هل ىلطبو ديري نم لدذبتب ذئنيحو « هديلاقتو عمتجملا طباور

 مهقت اكو « نولفغلا مهي امك هتاذ يف ًافده سيل نالربلا لوخد نإ

 اذإف . رحآ فد ةليسو هنكلو . تارمتزلا ءاسن نم تاغرافلا تادراشلا

 برغل ىمعألا ديلقتلا الأ ةليسولا هذسه ىلإ ةجاحبلا ام فادهألا تشق

 ؟ كانه اهريغ انرظن يآ ةايحلا ميقو <« ةفورظ ريغ انفورظو <« نوتفلا
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 ل راللى ةفاخلا تورظال امو الل ام : نولوقيس ًانوق نكلو

 . هيلع توكسلا نكي ال ئيس عضو قرشلا يف ةأرملا حصضو نإ

 كات ن ترسل ال ر ا < ابتاكم تلانو برغلا ين ةأرلا تاررعت

 . ةبولسلا اهتوقح ىلع لوصحلل اهدلقتو اهليبس

 ةرحنأتم ةلهاج ةماع ةسالسإلا دالبلا يت ةأرلاف : : قح هيف مالك اذسو

 ةيسحلا ةراذقلاب ةفلغم « ناويحلا شيعي امك شيعت < اه ةمارك ال ةنيهم

 عفترت ال « ذحأت ام رثكأ يطعتو « دعست ام رثكأ ىقشت « ةيونعملاو

 . عافترالا اه حاتي الو ةزيرغلا ماع نع ًاريثك



 مالسإلا وهأ ؟ ةقيقحلا هذه نع لوثسملا نم نكلو . ةقيقح هذه
 ؟ مالسإلا ملاعتو

 ةيداصتقأ فورظ ىلإ عجري ةيقرشلا ةأرملا هيناعت يذلا ئيلا عضولا نإ

 هذه انيتأت نيأ نم ملعتل ء اهب ملن نأ يغبني ةيسفنو ةيسايسو ةيعأ جاو
 . حالصإالا لواحەن نحینو یده ىلع نوکنو < ساقلا

 ملظلا اذه . ةدع لايجأ ذنم قرشلا هيناعي يذلا عشبلا رقفلا اذه
 <« طيلغلا عاضملاو رجافلا فرتلا ي نوقرغي ًاموق لع يذلا يعاتجالا
 تبكلا اذه . تاروعلا هب وسكي يذلا بوتلاو زبخلا ةمقل دج ال مهريغو
 لك اه ةقبط _ نيموكحملا ةقبط ريغ ةقبط ماكحلا نم لعجي يذلا يسايسلا

 الب فیلاکتلا عيمج نوعفدي نوموكحملاو ؛ تابجاو امياع سيلو قوقحلا
 داوس هيف شيعي يذلا يصعلا قاهرإلاو سعتلا مالظلا اذهو . لباقم
 ةأرملا هيف شيعن امع لوثسملا وه هلك اذه .. فورظلا هذه ةجيتن بعشلا
 داهطضالاو لذلا نم

 نيبو اپنیب ةدوملاو مارتح الا ۾ فطاوع ۾ وه ا هيلا جاتحت ام نإ

 ؟ عيمجلل قهرملا تبكلاو عقدملا رقفلا يف فطاوعلا هذه تبنت نيأو . لجرلا
 ادب نإو < كلذك لجرلا هنكلو ةيحصضلا يه اهدحو ةأرملا تسيل

 . اهم ريخ عضو يف هنأ
 هناك ققحي نأ ديري هنأل داهطضالاو فسعلاب هتأرما لماعي لجرلا

 ضرألا بحاصو ةدمعلاو ريغخلا هني يذلا نايك : جراخلا يت بولسا

 هلي وأ . منصملا بحاصو « يدنفألا هو سيلوبلا يركسع هني وأ
 ةلاظلا عاضوألاو < ةجاحلاو لذلا هددمب يذلا هنايك . ةحلصملا يف سيئرلا
 ىلع موظكملا هبضغ ٠ طقسيف » ٤ اياع بلغتلا الو اهتهجاوم كلع ال يلا
 . نيلهألا نم هپ واي نمو هدالوأو هتج ډز
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 ًأشنت يلا ةعسلا كلت هسفن يف دوعي الف « ةيبصحلاو ةيسفللا هتقاط دفنتسيو
 ةقاطلا كلت هباصعأ يف الو ء نيرحآلل ةي ركلا ةلماعملاو ةبحملا فطاوع امف
 . ابنع حغصت وأ ابيع ربصتو ةهفاتلا سالا ءاطحأ لمتحت يلا

 هملظ لمتحت اهلعجمو « لجرلل ةأرلا دبعتسي يذلا وه هتاذ رقفلا اذه
 مادختسا نع اهدي لغي يذلا وه . لئاع الب ةايحلا نم ريل هلال هفسعغو
 ول هدح دنع للجرلا فقوت نأ نكح ناك يلاو « اه ةلوخملا ةيعرشلا اهقوقح
 اذام ذئدنعو « اهجوز اهقلطي نأ نم مثاد فوح يف يهف . الإ تأجل
 ءارقفلا اهلهأ ؟ اهلفكب نم ؟ يه امأ . مهوبأ مهلمكي دق دالوألا ؟ عتصت

 اهجوز نع اهاصفناب نوبحري ال ةايحلا فيلاكتب مهقيضل مبلإ ؟ نوقهرملا
 . نيهلا لذلا لاتحاب اموحصتنيف « مهتابعا يل ديرت الل

 . ةدحأو هله

 دقف هنأل ‹ كش الو رعأتم مويلا قرشلاو - رحأتلا عمتجملا يقو
 مقلا طبت رحأتلا عمتجملا ين  تاملظلا يث قرغأو هسفن دقفو هفادهأ

 اهروص ميمج يف ةوقلا يه ةديحولا ةليضفلا حبصتو « اهلك ةيناسنإلا
 . ريقحتلاو ةناهملل ًارربم فعضلا حبصیو اياك شاو

 ال طباه وه هنأل ‹ اهرقتحي وهف ةأرلا نم ىوقأ لجرلا ناك ذإو
 هسنأل ناسنإلا هيف مرتحب يذلا يناسنإلا ىوتسملا ىلإ عافترالا عيطتسي
 لئاسو نم ةليسو كلمت اهلأل مرتحت ذئنيحف ! كلم اه نوكي نأ الإ . ناسنإ
 ! ناطلسلاو ةوقلأ

 . اهم ًابيرق وأ مهزئارغ ىلإ سائلا طبيب كلذك رحأتملا عمتجملا يتو
 دودحم يلو اهالخ نم ةايحلا نوريف ةصاخ سدجلا ةوهش سائلا ىلع يلوتستو
 الو <« ريغ سيل ًاعاتم لجرلا سح يف ةآرلا حبصت ذئدنع . اهترئاد

 قاب قاشإلاب هماقو هتفيطوو هلمع مكحب هتكلو , ةأرلا سح ين لجرأا حبصي كلذكو (1)
 . سئجلا نم ريكا از اسفل يآ
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 ةمركلا ةيئاسنإلا يناعم اميلع اهب يفضي ةيحور وأ ةيلقع وأ ةيسفن ةلضف دج
 نم اول لث مئاببلا ماع ي يستجلا لاصتالا ناك ذإو . مارتحالا دلوت يلا

 روعش : نيطباه نيروعش نم جيزم عمتجب انهف ‹ ىشألا ىلع رك ذلا ةرطيس
 ءانلا لعب لامهإالاو 1 لمعلا شقو ةرطيسلا

 لهجلا طسو يق  ودبت األ <« ةيبرتلا لمت ةرعأعملا ةئيبلا يو
 يتلا ةديحولا ةليسولا يه ةيبرلاو . نويعلا هيلإ علطتت ال ارت  ةبخسملاو
 دوت ال حو . ناوحلا قوتسم نع هعفرتو <« ًاناسنإ تاسن الا نم لع

aT8 تاوهشلا سايق ةاحلا  

 لجرلا رعاشم داسفإ ىلع - اتم يعو رغب مالا لمعت ةثيبلا هذه يو

 للدت يلا مألا نأ كلذ . دبتسملا مكحتلاو ةيروتاتكدلاب اهغبصو ةآرملا وحن

 عاطملا رمألا يه هتملك نوكت نأ هدوعت « لوقعم دح دنع هفقوت الو « اهلفط
 ةا وهش طقب “لآ فالذک هدوحتو تاو وأ ی لع ناک ءاوس

 هش ير يه نب رحالا لع اهضرفي نأ ديري يلا هرماوآ ااف  هسا رتو

 بارطصضا نم هيف اع يجراخلا عمتجملا فقو نإف <« تاعرتلاو تارهشلا
 دا فرحنا هلب يوسلا نايکلا قصت ود كامرحو ٹتسکو

 لاضطأو ءاستو لاجر نم هلود نم لع اهلك هتآعوس بعين لج رلا
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 ةلكشم «يشدت يتلا يهو . يترشلا عمتجملا ين داسقلا لماوع زربأ كلت
 مالسإلا نم اشن دق لماوعلا كلت يأف . نيشلل اهعضو يت اهعضتو « ةارملا
 ؟ مالسإلا حور ع+ یشمتی اأو

 ؟ رّقُملا !

 ريقف امف دجوي ال ينلا ةجردلا ىلإ عمتجملا عفر يذلا وه مالسإلا سيلا
 يذلا مالسإلا وه اذه ؟ زيزعلا دبع نب رمع دهع يف اهليقي وأ ةاكرلا بلطي
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 عز يذلا ماظنلا هنإ . مويلا هقيبطت يلطن يذلاو ء سضرأللا حقاو ي قبط

J!مکنم ءاينغألا نیب ةلود نوکی الیک ۸ ةا فئاوط نیب ًلداع ًاعیزوت  » 

 رقفلا هركيو « همرحيو فرألا هركي هنأل سانلا تابوتسم نيب برقيو

 . هتلازإ ىلع لمعيو
 دقف لاز اذاف « ةيقرشلا ةأر ةلكشم يل لوألا لماعلا وه رقفلاو

 يرورضلا نم سيلو . امارك ةأرلا تدجوو ىربكلا ةدقعلا تلحنا
 عافترا نکلو - ا4 ًاحابم ًاقح كلذ ناک نإو  بسكتل ةأرملا لمعت نأ

 وهو  ثاريملا نم ةأرلا بيصن لعج بعشلا عرمجمل ةورالا ىوتسم
 ًاعجشمو < اه لجرلا مارتحاب ًاليفك  اهسفت الإ ًادحأ هنم لوعت ال بيصن
 . رقفلا ةهجاوم نم ًافوخ امنع ىلختت يلا اهقوقحب كسمتلا ىلع اه

 يف سيبحلا هدقح نع سفنيف لجرلا تبكي يللا يسايسلا ملظلآ
 ! ۴ لزنلا

 سيلا ؟ نيلاظلا ةمواقم ىلإ ةوعدو ملظلا ىلع ةروث الإ مالسإلا ناك لهو

 اوعسا» : رمع لوقي نأ نيموكحمو ًاماكح رشبلل هتيبرت يت لصو يذلا وه
 ةعاط الو انيلع كل عمم ال : نيملسلا نم لجر هلل لوقيف « اوعيطأو

 لب ء رمع بضع اللف ! هب تررتثا يذلا دربلا اذه كلل ني أ نم الری تح

 نآلا » : لوقيو عنقي ىتح رمألا ةقيقح هل حرشيو هلاؤس ىلع لئأسلا رقي

 يذلاو « ةرم ضرألا هتفرع يذلا مالسإلا ىه اذه ۲ مطنو عمسن « رس

 عقي يذلا تبكلا سانلا دجي نل قبطي نيحو . ىرحأ ةرم مويلا هبلطن

 مكاحلا ةلماع» نوكتسو . بولقلا سيفتلا ىلإ مهرطضيف ىلعأ نم لع
 هیذنحیو « صخش لک ةلماعم ين صخش لک هیذتحی ًاساربن موکحسلل
 . ءاحإالاو ةدولاو « ىنسحلاو لدعلاب هلافطأو هتجوزل هتلماعم يل للجرلا

 ! ؟ ةطبالا ةيناسنإالا يقل

 ملا مه عضيو ء طويلا نع سالا عفريل الإ مالسإلا ءاج لهو
fa 



 ال « مکاقتآ هللا دنع مکمرکآ نإ » ؟ نيسدآ اب نوحبصي يلا ةيقيقحلا

 ةي رشبلا مقلا عفضترت نحو lah مک رک لو مك !وقأ لو مک اتغأ

 نوكي لب ٠ اهفعضت ةأرملا ءاردزال لاج كانه نوكي ال ىرتسلا اذه ىلإ

 هعضو يذلا سايقملا وهو <« ةأرملل لجرلا ةلماعم نسح وه ةيناسنإلا سايقم
 ١ ٠ يلهأل مكريح انأو هلهأل مكريخ مكريخ ١ : لاق نيح ةحارص لوسرلا
 هسيلع هللا ىلص <« تاملكلا هذمهب ناكو . برعلا ريبعتب هتجوز دصقي
 هتلافك تحت ًاناسنإ دحأ لماعي اف « سوفتلا قئاقحل كاردإلا قيمع « ملسو

 . نييدالا سايقم ي هب طبت تاب رطضاو دقع هسفن يو الإ ءوسلاب
 ! ؟ رثارخلا ملاع ىلإ طوبملا

 هنإ ؟ بیذہت ريغب مهزئارغ ىلع اوشيعي نأ سانلل مالسإلا حابأ ىتمو
 لبقی الو اهطوبه ي اهریاسي ال هنکلو . معن . ًاحيرص ًافارتعا اب فرتعی

 . ةايحلا ىلإ اتم نورظني يلا ةوكلا يه حبصت ىتح ساتلاب دبتست نأ
 ًاطوبه رخآلا ةجاح ءاضقب امينم لك موقي نأ لجرلاو ةأرملل همازلإ سيلو
 قالطإ ىلإ كلذ نم مالسإلا دصقي اعإو . ةزيرخلا ىوتسم ىلإ ناسنإلاب

 مهعنمتف < ماصعأو مهاب تارورضلا هذه لغشت الف « مهتارورض نم سانلا
 « ةدابع وأ نف وأ لمع يف ءاوس ايالا جاتنإلا نيدايم ىلإ ميتال هيجوت نم

 عدي مل هنكلو . عورشملا ىي رطلاب اهعايشإ رذعتي نيح ةعبرجلا ىلإ مهشجلت وأ
 ةايحلا نع اپ عاتمتسالا مهلخشیو مہتاوهش مهقر تست نأ لأ طق سانلا

 اكل ًامئاد ًاداهج < هللا ليبس يف داهجلاب لجرلا لخشف « ةعيفرلا ةيناسنإلا

 حبصت ىتح « اهزنم ةياعرو اهافطأ ةيبرت يف داهجلاب ةأرملا لغشو < عطقني
 . تاوهشلاو تارورضلا دودح دنع فقت ال فادهأ املكل

 ! ؟ ةيب را ءوس مأ
 هلك نآرقلاو < مالسإلا نع كلذ لوقي نأ ورحم ال ًادحأ لعل

 )١( يذمرلا هاور .
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 مارتلاو سقنلا طبض ىلع اهنيب رتو سوفنلا بيذمل ةوعد اهلك ثيداحألاو
 . هسفن ناسلالا بحي امك مهّيحو نيرخالا مارتحاو لدعلا

 اهفلغتو ةأرملا رخؤت يتلا يه ابنأ مويلا باتك معزي يلا ديلاقتلا امأ
 ؟ اهتقيقح يل يه اف ةلاهجلاو قفألا قيضو دومجلاو ةيناويحلا فالخب

 فيظنلا لماعتلا عنم الو « لمعلا متم الو ٠ ملعلا عنمت ال يتلا ديلاقتلا
 '؟ ابنم ررضلا امو ابيع ام عمتجملا عم

 رشنل عراشلا ىلإ جورخلاو ةهافتلاو ةعاقرلاو يقلخلا لذبتلا عن اهلإ

 ؟ اهتمارك لاتتو ةأرملا مدقتت اهدحو لئاسولا هذهب لهف . لالحنالاو ةتتفلا

 اهديوزتو ةأرملا ةيصخش لقصت ديحولا قيرطلا نإ لوقي يذلا اذ نم
 نابشلا دحأل اهسفن لذبتف « ةنتفلا يواهم ىلإ جرخت نأ وه ةب رجتلاو ةريخلاب
 عاعملل الإ اهديري ال عيضو باش هنأ « اهسفن لذت نأ دعب فشتكت من

 . ديدج باش ىلإ هنع فرصنتف « ةأرماك اهنايك مرتحب الو « يدسجلا
 ! ؟ تالرقصلا تارضحتملا برغلأ تارتف منصت اہک

 مستجملا يت ةشحافلا ميشت نأ نودوي نيذلا الإ كلذ لوقي نم

 مستود لوحت نأ نود « قيرط رسيأ نم ةطباملا مهايغر ىلع اولصحيل
 ! * ۾ ديلاقتلا ۾

 نوئشب ىقألا ىلع ةيرظنلا ةربخلا يطعي سيل وأ ؟ هتفيظو ام ميلعتلاو

 ؟ ةايحلا
 لوسقعلا دوزتو سوفنلا جضنت ةفيظن ةيلمع ةب رجت وه سيلأ ؟ جاوزلاو

 ؟ براچتلاب

 نرقرفي ال ديلاقملا نوما نيذلا باتكلاو . اميلع ليحدلا ال ةقحلا ةيمالسإلا ديلاقتلا دصقت (ا)

 . ٭ ديلاقلا ةكرعم ١ باثك رظنا . نوششسب الو كلتو هذه نیب

\N¥ 



 لوقب ًأتفي الو « حيرصتلا وأ حيملتلاب حيرجتلاو زمغلاب مالسإلا لوانتيل
 « ةأرج ي لاجرلاب نطلتخاو نجرحلاو « ةيلابلا » نكديلاقت نذينا : ءاستأل
 ًايدحت طقف نكلو ء ةرورضل ًاعفد ال « لمعلل رجاتملاو مناصملا نمحتقاو

 ! يرشيلا جاتنإالا ةياعرو ةمومالل نكر جتحت يتلا ديلاقتلل
 رصبلا ةضفاخ عراشلا ي ريست ةأرلا نإ لوقي بئاكلا اذه ناكو

 ! عمتجملا نمو لجرلا نم فوخلا اهرمغيو <« اهلايكب قشت ال اهنأل
 لاجرلا ىلإ رظنتو « ةيدحتم اهسأر عفرت « ةبرجتلا اهلقصت » نيح اهنكلو

 نرتتب اٿ نینیعب دص 4
 ردص ي ةماعلا ةسايسلا يف تكر تشا يلا ‹ ةشئاع نإ خيراتلا لوقو

 نم ساتلا مساکت تناك ۽ ةلراعلا تضاخو < شويجلا تداقو مالسإلا

 ا ساجح ءارو

 يوري خيراتلا نإغ ‹ طقف ءاسنلاب صتخم ًاقاح رصبلا ضغ نكي مو

 هلعلأ . ءارذعلا نم ءايح دشأ ناك « ملسو هيلع للا للص « ًادمحم نأ كلذك

 ! ؟ ةيرشبلل هنلاسر ةقيقح فرعي الو <« هنايكب قثي نكي م
 ! ؟ تاهاغلا هذه لئم نع نرهفاتلا باتكلا عفتري ىتم الأ
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 اهعضو حيحصتل اهقيرط نكلو « كش نود ئيس عضو يت ةأرا نإ
 . ةصاخلا اهتافارحناو ةصاخلا اهفو رظ اه يلا ةيب رغلا ةأرملا قي رط سيل

 ةدوعلا وه ءاوسلا ىلع لجرلاو ةأرملا ةايح يف أطخلا حالصإال اتقي رط نإ

 تايتفو ًانابشو ءاسنو الاجر ًاميمج وعدت نأ انقيرط . مالسإلا ماظن ىلإ

 زمغ وه بک ام لک يئ لوألا هه ةلماګ ةا شاع يذلا يسوم ةمالس وه بتاكلا اذه )١(

 ! نالا اهترط ف دشت ةلمح
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 اهحنمو « ةيضقلا هدب نمؤن نأو « مالسإلا ةعيرشو مالسإلا مكح ىلإ

 نموت ام ذيفئتل لصعنو نموت نيح .. ذئنيحو . اتفطاوعو انريكفتو اندهج
 . نايغط الو ملظ الب حيحصلا هناكم ىلإ يش لك دريو « مالسإلا مكحب « هٻ
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 تابوقعلاو ... مالالا

 يف قبطت تناك يلا ةيجمهلأا تابوقعلا كلت مويلا قبطت نأ نكم له

 نيرشعلا نرقلا ي مويلا ؟ رانيد مبرر يآ دي عطققت نأ زوج له ؟ ءارحصلا

 نأ زوج الو هجالع يغبلي « عمتجملا اياحض نم ةيحض هيف مرجملا ربثعي يذلا

 ؟ باقعلاب دي هيلز دت
 يقي رفإلا لامشلا ي ًاغلأ نيعبرأ لتقت نأ ًالثم كل زيجب نيرشعلا نرقلا نإ

 ًادرف بقاعت نأ كلل زيي فيك نكلو « ءايربأ منأل ةدحاو ةرزجم يف
 ؟ ميثأ مرج هنأل ًادحاو

 ! ؟ ةقيقحلا نع مهعدخت مك .. ظافلألا نم سانلل ليو

 ةرسكف طسبنلو « اهمائآ يف طبختت نيرشعلا نرقلا ةراضح ءلرتنلف
 . مالسإلا ين باقعلاو ةبرجلا

 كلذلو . ' ةعامجلا لإ درفلإ نم هجوم ءادتعا بلاغلا ي ةع رجلا

 نيب ةقالعلا ةعيبطل ممألا ةرظنب ةلصلا ةقيثو باقعلاو ةع رجلا ةركف تناك
 ٍ : عتجملاو درفلا

 درفلا سيدقت ين غلابت ن ةيلامسأرلا برغلا لودك - ةيدرفلا ممألاف

 قح لع جسيرحتلا يف غلابت امك « اهلك ةيعاجالا ةايحلا روح هلعجمو
 ةيرجلا ىلإ ةرظنلا هذه دعو . درفلا ةبرح ىلع دويقلا ضرف يق عمتجملا
 ةيحصض ه رابتعاب هللدتو « ًاغلاب ًافطع مرجملا ىلع لودلا هذه فطعتف « باقملاو

 ؛ هتايح نضل م اذإ درفلا قم يث ةمرج ةعاملا ربع ضرألا ي ماظن لوأ مالسإلا ناک

 يف « باقعلاو ةيرلا » للصف رظنا . هقوقح ليتل اهنلتاقم يت درفلا قح كلذ ىلع بترو
 . ١ مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإالا ١ بانك
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 بلغتلا كلب نكي من ةيبصع تايارطضا وأ ةيسفن دقع وأ ةدساف عاضوأ

 لظتو ء ناكمإلا ردقب هئنع ةبوقعلا فيفحت لواحت مس نمو <« الع
 باقعلا ةرثاد نم اہ جرح داكن ىتح ةصاخ ةيقاخلا مقارجلا يف اهففخم

 . ةعرجلا ررببل يليلحتلا سفنلا ملع لحادتب انهو
 ىلع مرجملا ىلإ رظنلا ي ي راتلا بالقنالا اذه لطب ديورف ناك دقو

 نيدلاو قالحألاو عمتجملا تبک نم جتن يلا ةستجلا دقعلا ةيحيش هلا

 هتعبت مث ! قيلطلا اهف اهفرصنم دجت نأ بجي يلا ةيسنجلا ةقاطلل ديلاقتلاو

 زكرم يه ةيسنجلا ةقاطلا نأب هلثم تفرتعا ءاوس ييسفنلا ليلحتلا سراذم

 نم هرمآ كلم ال يبلس قولخمم ًاعيمج اهرظن يف مرجملاو . فرتعت م م ةابحلا

 مهف . ريغص لفط وهو ايف اشن يلا ةصاخلا فورظلاو ةماعلا ةئيلا رأت

 فرصت الو هل ةدارإ ال ناسنالا نأ يأ « ةيسفنلا ةيربجلا » هيمسن اع نونمۇي
 . ةيربج ةشيرطب فرصتت يبلا ةيسفنلا ةقاطلا ين

 نئاكلا وسه عمتجملا نأب نموت كلذ نم سكملا ىلع ةيعامجلا ممألاو

 ةبوقع يف دتشت اته نمو « هيلع جر نأ درفل يغبني ال يذلا سدقلا
 بيذعتلاو لتتلا دح ىلإ ةلودلا ىلع جراخلا درفلا

 ۽ ةيداصتقا بابسأ نم أشنت اهلك مئارجلا ناب نمؤت ةصاح ةيعويشلاو

 . نييليلحفلا ءاملعلا نم هريغو ديو رف نمؤي امك ةليصأ ةيسفن بابسأ نم ال
 زوج الو < لئاصفلا ًاشنت نأ نکم ا هتايداصتقا لتحم يذلا متجملا يف

 ةقلطلا ةلادعلاب داصتفالا رسي ٹيح ايسور يأ امأ « مرجملا ةبقاعم ًاضيأ

 ! نوجسلاو مك احمل ا كاته ماقت اذالو ء مثارجلا ًاشنت مل يردأ تسلف

 قحلا نم ءيش ىلع لمتشت نيترظنلا الك نأ يف لاح يأ ىلع بير ال
 ء هنيوكت يف ديعب رثأ تاذ درفلاب ةطيحملا فورظلاف . ةغلابلا نم ءيشو

 فالذ م ناسنإلا نكلو . ةيرجلا ىلإ انايحأ عدت ةيروعشاللا دقعلاو

  مہنآ نييسفنلا نيللحملا بيع نإ . فورظلا ءازإب اتحب ًايبلس ًانئاک سیل

 الو «وماتيدلا» ىلإ ناسنإلا ين ةكرحملا ةقاطلا ىلإ نورظنب ... مهلمع ةعيبطب
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 نایک نم ليصأ ءزج اہنآ مب س لمارفلا ىلإ  ةطباضلا ةقالملا ىئإ نورظني
 لفطلا لع يلا ةقاطلا نإ . جراخلا نم الع ضورقم ريغ ةيرشبلا سفنلا

 هبردپ مل ولو تح س ةنیعم نس دعب هشارف يف لویتي الف هتازارفا طبضی
 الف هتافرصتو هتالاعفلا طيضت يلا ةفاطلا اهب ةبش وأ _ اہتاذ ی ۔۔ دحأ

 . ةئراطلا ةوزنلا ءارو وأ ةحماجلا ةوهشلا ءارو ًامثاد قاسني
 رعاشم نيوكت يب رثأ تاذ ةيداصتقالا فورظلا ناف رحنا بناج نمو

 « يقلخلا طوقسلا ىلإ عفدي امك ةمب رجلا ىلإ عفدي عوجلاو . مهامعأو دارفألا
 لوقلا نكلو . داقحألا نم ايف يمني امو سفنلا نايك نم ككفي اع
 غلابم لوق رشبلا كولس ين رثؤي يذلا ديحولا وه يداصتقالا لسماعلا نأب
 هتاذ يتييفوسلا داحتالا ي مئارجلا مايق هبذكيو « ةايحلا عئاقو هبذكت هيف
 . عوجلاو رقفلا ىلع ىضق هنإ هتاعد لوقب يذلا

 عقون يکل <« هتعرج نع نذإ مرجملا ةيلوتسم ىدم ام : لأن نأ يقب

 ؟ تاب وقعلا هيلع  عقون أال وأ

 . باقعلاو ةعرجلا ةلأسم مالسإلا ذحأي بناجلا اذه نمو

 يت هلو . باسح الب كلذك اهذفني الو « ًافازج تابوقعلا ررقي ال هتإ
 لودلا يأرب ًانيح يقتلت ةرظن ء ضرألا مظن لك نيب اب درفني ةرظن كلذ

 نم ةلادعلا نازيم كسمت اهنكلو « ةيعامجلا لودلا يأرب ًانيحو « ةيدرفلا
 ىلإ رظنتو ء دحاو تغفو يث اهلك تاسباللاو فورظلاب طرحتو <« هفصتنم

 تعقو يذلا عمتجملا نيعو « امكترا يذلا درفلا نيعب دحاو نأ يل ةعبرجلا
 الو ةفرحدنملا تايرظنلا عم ليعإ ال يذلا لداعلا ءازجلا ررقت مث <« هيلع
 . دارغالاو مسالا تاوهش

 ًاذحأ اهذحأي نمل ةظف ةيساق ودبت دق ةسعدار تابوقع مالسإلا ررقي

 نأ ًالوأ نمضي ىح ًادبا اهقبطي ال هلکلو « ریکفت الو نعم الب ًایحطس
 . رارطضا ةببش الو رريم نود اهكترا دع ةعرجلا بكترا يذلا درفلا
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 نأب ةبش كلاتهو ًاديأ اهعلطقي ال هتكلو,.‹ قراسلا دي مطق ررقي وهف
 عرجلا نم تماشن ةقرسلا

 انوسكي نأ الإ امهمجرب ال هسضكلو « ةينازلاو يئازلا مجر ورقي وهو

 نيح يآ . ةعطاقلا ةيؤرلاب دوهش ةعبرأ اميلع دهشي نأ الإو ء نينصحم
 .ناجورتم اهو < دوهشلا ءالزه لك اشار ىح ةراعدلاب ناحجبتب

 . مالسإلا اهررق يلا تابوقعلا عيمج يق ادکهو الکهو

 زربأ نم رهو <« باطخلا نب رمع هررق حيرص دبع نم اذه حلا نتو

 ذيفتت يف تعرتلا ديدش لجر كلذ فوف وعو ء مالسإلا يت ءاهقفلا

 . قيبطتلا يت ةحبحيلاب ماتا نكمإ الغ < ةعيرشلا

 تناك ثيح « عوجلا ماع ء ةدامرلا ماع يف ةقرسلا دحس ذفنب مل رمعو

 . عوجلا ببسب ةقرسلل ساتلا رارطضأ ين ةمئاق ةمبشلا

 ريشن يذلا ًادبلا ريرقت ي حرصأو ةلالدلا ي غلبأ ةيلاتلا ةثداحلاو

 : هيلا

 نسم لجرا ةقان اوقرس ةعتلب يبأ نب بطاح نبال ًاناملغ نأ يور

 ايلف . مديأ عطقب تلصلا نب ريتك رمأف « اورقأق « رمع مهب ىتأف « ةنيزم

 ىتح منوعيجو مبلولمعتست مكنأ ملعأ يأ الول هللا امأ : لاق ہٹ ہدر لو

 هچو مث . ميديأ تعطقل هل لحل هيلع هللا مرح ام لكأ ول مهدحأ نإ

 كنمرغأل كلذ لعقأ مل ذإ هلا ميأو : لاقف ةعتأب يأ نب بطاح نبال لوقلا

 : لاق ؟ فاتقان كام تدير مكب « يلزم اي لاق مث ! كعجوت ةمارغ

 « ةئاعام هطعأف بهذا : بطاح نبال رمع لاق . ةئامعبرأب

 ىلإ عفدت فورظ ماسبق نأ وه « ليوأتلا لمتحسي ال حيرص ًادبم انهف

 : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدحب المع « دودحملا قيبطت منع, ةع رجلا

 ` تالاب دودحلا اوأردا »

 , ٩ لوسرلا نم تاسیق ١ باتک ي ناونعلا الہ الص رظنا . سابع نب هللا دبع هاور 0
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 اندجو < اهررق يتلا تاب وقعلا عيمج يف مالسإلا ةساهس انضرعتسا اذإف

 دعبو « ةعيرجلا ىلإ يدؤت يلا بابسألا نم عمتجملا ةياقو ىلإ ًالوأ اجلي هنآ

 ‹ ةبوقعلا هله ةلادع ىلإ نشمطم وهو ةعدارلا هتبوقع ررقي هلبق ال كالذ

 ممتجملا زجع اذإف . لوقعم رربم هتعرج ىلإ هعفدي ال صخشل ةبسلاب
 ي الع ةمشلا تماق وأ ۽ ةع رجلا تارربم عنم نع بابسألا نم ببسل

 اجايو <« ةففخملا ورظلا هذه ببسي دحلا طقسي انهف < روصلا نم ةروص

 برضاك ري زعتلا تابوقع عيقوت وأ مرجملا حارس قالطإ ىلإ رمألا ىو
 . ةع رجلا نع ةيلوثسملا ةجرد وأ رارطضالا ةجرد بسحب ب سبصسلاو

 دهع يت لصو دقو « ًالداع ًاعيزوت ةورثلا ميزو لا يعسپ اثم وهف
 نع ةلوثسم ةلودلا ربتعيو . عمتجملا نم رقفلا ءاغلإ ىلإ زيزعلا دبع نب رمع

 ي تاکو نوار او هی تیک نج رک هرس ای ھی کک لک

 . مه ميركلا لمعلا داجاب اهدارفأ لفكت ةلودلاو . ةيعايجالا ةايحلا

 ا دارفألا نم درف هتع زجع وأ < لمع دجوي م اذإ لالا تیب نم

 ٠ معقت ةغرج لك ي ققحي كلذ حمو . ةق رأل ةلوقعلا عفاودلا مالسإلا عتعإ

 . رارطضالا عفادب اهبكتري مل اهبكترم نأ ةبوقعلا میقوت لیق دک ًاتیل

 هنكلو . رشبلا ىلع هحاحلإ فنعو يسنجلا عفادلا ةوقب فرتعي وهو

 وعديف < جاوزلا قيرط : عورشلا قيرطلاب عفادلا اذه عابشإ ىلع لمعي
 فورظلا تلاح اذإ لالا تيب نم همامتإ ىلع نيعيو < ركبلا جاورلا ىلإ
 لئاسو لك نم عمتجملا فيظنت ىلع كلذك صرحيو . همامتإ نود ةصاخلا
 ةقاطلا دفنتست يلا ايلعلا فادهألا عضو ىلعو « ةوهشلا ريثت يلا ءارغإإلا
 ي غارفلا تاقوأ للغش ىلعو « ريخلا ليبس ين اههجوتو ةضئافلا ةيويحلا
 كلذ عمو . ةعررجلا ربت ينا عفاودلا عن هلك كلدبو « هللا ىلإ برقتلا

 ًاراتهتسا اہ حجبت دق اہکترم نوک یتح ةبوقعلا عیقوتب ردابی ال وھف
 . دوهش ةعبرأ هاريل ىح يناويحلا طوہهلا يف ًاناعمإو عمتجملا ديلاقتب
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 ةيعاتجالاو ةيداصعقالا لارحألا نأ وه نهذلا ىلإ ردابتي ام لوأو

 برقتو « جاوزلا نيبو بابشلا نيب دعابت اهلك « مويلا ةدوجوملا ةيقلخلاو
 وهف الإو هلك دحؤب نأ يغبني مالسإلاو . حيحص كلذو . ةع ربا نيبو مهيب

 هذه نوکت نلف مالسإلا مکحی نيحو . ةياهاجلا تافارحنا نع لوثسم ريغ
 ةبراعلا اتيسلا نوکت نل . طوبا ىلإ ًاعفد بابشلا عفدت يلا ةينونلا تاريثملا

 نوكب نلو . قيرطلا يت ةجئاها ةنتفلاو ةلدتبملا يناغألاو ةعيلخلا ةفاحصلاو
 ةليضفلاب ساتلا بلاي طقف دئدنعو . جاوزلا نم ساتلا عن يذلا رقفلا

 . نيروذعم ريغ مهو ةبوقعلا e عقوتو املع نورداق مهو
 الرا ممتجملا ةياقو ىلع لمعي . تابوقعلا ةيقب يث مالسإلا ناش اذکهو

 يأف . طايتحالا يف ةدايز تامشلاب دودحلا ًاردب مٿ ةع رجلا عفاود س

 ؟ ةلادعلا هذه غلبي اهلك ايندلا ين ماظن

 بيس مالسإلا ىلع مهعنشت نوملسلا يشع نيذلا ۸ جنرفرالا » ْنأو

 درسفلا نايك ارادا اپ اسهیف نوريو اموعظفتسيل تابوقعلا هذه قيبطت
 ىلع باقعلاو ةعرجلل مالسإلا ةرظن اوسردي م منأل « هنأشب ًاراتنساو

 لك قبطتس ٠ ةيئدملا » مئابوقعك اهنأ ًاطخ نوروصتي مهنألو . اهتقيقح
 عطقي اذهو دلج اذه : ةلئاه ةرزجم يمالسإلا عمتجملا يف نوروصتيف « موي

 . دفنت داكت ال ةعدارلا تابوقعلا هذه نأ معقاولا نكلو . مجرب اذهو
 ةلس ةئامعب رأ ف تارم تس الإ ذفني مل ةقرسلا دح نأ ملعن نأ يفڪپو

 نأ اہک. ءادتیااهعوقو ع يذلا فيولا اب دصق تاب وشع انآ فرعتل

 عيقوت لبق ةع رجلا بابسأ نم ممتجملا ةياقو يف مالسإلا ةقيرطب انتفرعم

 ايف عقوت يلا ةردانلا تالاحلا يف ةلادعلا ىلإ مات نانشمطا يت انلعجت ةبوقعلا

 , دودلحلا هله

 مكحلا قيبطت نم هثوشخغ ام مهريغ وأ « جنرفإلا » ءالؤه دج نلو
 مارجإلا ىلع نيرصم « مبطلاب نيمرجم مهلك اوئوكي نأ الإ يمالسإالا
 ! ةعبرجلا ىلإ مهعفدت يلا تارربلا ءافتنا مغر
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 ي اه ةميق ال ةيروص تابوقع نذإ املأ سانلا ضعبل لليح اعرو

 ال نيذلا دارفألا ضعب تيوختل ةدوجوم يهف . حيحص ريغ الهو مقالا

 اهبلإ اليم نوسحي كلذ عم مهنكلو « لوقعم عفاد ةعبرجلا ىلإ مهنجلي

 ءالوه عجارب بفوسف عفادلا اذه بابسأ نكت امهمق « اہباکترا ىلع ًالایقإو

 . باقعلا نم ًافوح ةع رجلا باکترا لبق ةديدع تناره مهسفتأ دارفألا

 « هتيانعب عيمجلا ىعريو ء ريخلا ليبس يأ لمعي ماد ام عمتجملا قح نم نإو

 نإ م ناودعلا كب الإ دش نأ هلاومأو هضارعأو هساورأ ىلع ن مطب نا

 ‹ حضأو رربم رغب ةع رجلا ىلإ نرعازنلا ءالؤه جالع نع عنتعر ال مالسإإلا
 . فارحنا نم هيلع نووطني اه ةسي رف  مھفشتک | اذ!  مھکر تی الو

 ام رقني ياو « فقالا » بابشلا اهاشخع يلا مالسإلا تابوقع كلت

 مّلعي نم الأ ! طاطحنالاو ةيجمهلاب جنرفإللا مهمصي الل نوناقلا ءاهقف ضعب

 ! ميفرلا يمالسإلا عيرشتلا اذه ةمكح ءالؤهو ءالؤه
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 ةراضحلاو مالسرالا

 ؟ مايخلا دهع ىلإ .. ءارولا ىلإ ةنس فلأ انب !وعجرت تأ نودي رتأ
 فلا لبق بارعألا نم ةافجلا ةافحلا كاثلوأل ًاحلاص مالسإلا ناك دقل

 امأ . ايف اشن يتلا ةبودبلا ةثيبلل ةبسانم هتيئادبو هتجاذس تناكو , ماع

 ةيخورأصلا تارئاطلا رصع ؟ ةيلالا ةراضحلاو ةيندملا دهع ين حلصي لهف مويلا

 ! ؟ ةمسجملا انيسلاو باحسلا تاحطانو ةيليجورديا لبانشلاو

 هذين نم صانم الو « ةثيدحلا ةراضحلا عم لعاقتي ال دماج نيد هتإ
 ! هللا قلحخ ةيقبك رضحتن نأ اندرأ اذإ
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 ىتمو ناف الأو . نيدلا اذه خبرات سرد دحأ اب لوقي ال ةيبغ ةببش

 ؟ ةراضحلا قيرط ي مالسإلا فقو

 نم غلب « بارعألا نم مهفصن موق يف - لزن اميف - مالسإلا لرن دقل

 ًارفك دشأ بارعألا» : نآرقلا ميف لوقي نأ ميول ةظلغو مهتوفج

 هتزجحم تئاكف ١ هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح اوملعب الأ ردجأو ًاقافتو

 نوفتكي ال « نيبمدآلا نم ةمأ ةافجلا ظالغلا ءالؤه نم لعج نأ ىمظعلا
 ‹ ةعيفرلا ةيناسنإلا قافآ ىلإ مہتيناويح نم اوعفتراف هللا ىدہب اودتها ماب

 هدحو كلذو . هللا ىده ىلإ ابوعدي ةيرشبلا ةاده مهسفتأ مه اوحبصأ لب

 بيذبتو سانلا ريضحت ىلع ةبيجع ةردق نم ني دلا اذه يق ام ىلع ناهرب

 . سوفنلا

 وهو . سوفتلا لحخاد يت رابجلا لمعلا اذب فتكي مل مالسإلا نكلو
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 ريخألا فدملا اهنأل « ليجستلا قحتستو دهجلا لهأتست يلا ةيقيقحلا ةيلمعلا
 قيعلا بيذهلا اذ مالسإلا فتحي ل .. تاراضحلاو تايندملا لك نم

 مويلا سانلا اهب متبب يلا ةيئدملا رهاظم لك هيلإ مض لب « رعاشملاو راكفألل
 دالبلا يأ اهدجو يلا تاراضحلا للك ىنبتف « ةايحلا بابل ابنوبسحيو
 يف هتديفع فلاح ال ثماد ام ۽ مورلا داليو سرافو رصم يق ةحوتقلا

 لك ىئبت مث . هللا دابعل ببجاولا ريخلا نع ساتلا فرصت الو هللا ةينادحو

 ةعيبطو ةضايرو كلقو بط نم نائويلا يدل تناك ىلا ةيملعلا ةكر حلا

 نيملسملا قمعتب دهشت ةديدج تاحفص الإ فاضأ م ةفسلفو ءايميكو
 ي هلك كلذ ةصالخ تناك ىتح « ملعلاب يدجلا مهاختشاو « ثحببلا يق
 ملعلا يت امااحوتفو ةثيدحلا ابروأ ةضبن امياع تماق يبا يه سلدنألا

 . عارتشالاو

 ؟ سانلل ةعفان ةراضح هجو يف مالسإلا فضقو ىم ؟ ىف

# HK # 

 نسم هغقوم وهف مويلا ةدئاسلا ةيبرغلا ةراضحلا نم مالسإلا فقوم اأ
 ام ضفريو « ريخ نم هحن نأ عيطتست ام لك ليقتي . ةقباس ةراضح لك
 ء ةيدام وأ ةيملع ةلزع ىلإ طق عدي ملو - وعدي ال وهف . رورش نم ایف
 ةدحوب هنامإل ‹ ةيرصنع وأ ةيصخش ةاداعم ىرحألا تاراضحلا يداعي الو
 . تاهاجتالا عيمجو سانجألا عيمج نم رشبلا ني جئاشولا لاصتاو ةيرشبلا

 رام ما دختسا نود ةيمالسأالا ةوعدلا نشت ث نأ نم فول الف نذإو

 نوملسملا طرتشي نلو . نيفقتملا نم ءاهلبلا ضعب مهفي امك ةثيدحلا ةراضحلا
 ۾ محرلا نمح نمحرلا هللا مسپ ١ الع ًابوتکم تالآلاو تاودألا نوکت نأ

 قفارم فلتخمو مهعرازمو مهعناصمو ممزانم يث اهمادختسا اولبقي یتح
 ةلآالاو . هللا ليبس يقو هللا مساب مه اهومدختسي نأ يفكي امإو ١ مبتايح

 فدما نکلو . نطو الو سنج الو نيد اه نوک نأ نک ال اہتاذ يئ
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 ىرشب جاتنإ هتاذ يت عفدلاف . ًاعيمج كئلوأب رثأتي يذلا وه اهمادخشسا نم
 ي هتمدختسا اذإ ًاملسم نوکت ال همدختست نیح كنکلو « هل ناونع ال
 ًاعفد نوكي نأ مالسإلا ي همادختسا طرشف < نيرخالا ىلع ءادتعالا
 يرشب حاتنإ اهناذ ي امنيسلاو . ضرألا يت هللا ةملكل ًاقاقحإ وأ ناودعل

 فطاوعلا ضرع ي اهمدختست نيح املس نوكت نأ میطتستو . كلدك

 ال كنكلو « ريخلا ليبس يف ءايحألا عارصو ةعيفرلا ةيناسنإلاو ةفبظنلا
 ةيراعلاإ تاوهشلاو ةيراعلا داسجألا ضرعل اهمدختست تنأو ًاماسم نوكت
 مأ تناك ةيقلح . عون لك نم ةليذرلا . ةليذرلا ةأمح ين ةطباحلا ةيناسنالاو

 وسه قارسألا قرغت يلا ةهفاتلا مالفألا بيع سہلف . ةيحور ما ةب رف

 فادهأ يل اهرصحو ةايحلا نيوه هتكلو « ايندلا زئارغلا ةراثتسا درج
 . ةحلاص ةيرشبل ءاذغ نوكت نأ نكع ال ةصيحخر ةهفات

 ةيملعلا براجتلا عم لعافتلا نود ةيمالسإلا ةوعدلا ضقت مل كلذكو
 ةحلاص ةيرشب ةبرج لكف . ضرألا ىلع ناكم يأ يأ ةيرشبلا اهجتنت يلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق دقو « نوملسملا هب رج نأ بج ءاذغ يه

 دقو < ملع لك لمشي اذكه قلطي نيح ملعلاو ؛ ةضيرف ملعلا بلط »

 . ليس لك نمو « ةفاك ملعلا ىلإ لوسرلا ةوعد تناك
 ًاعفن تماد ام ةراضحلا هجو يف مالسإالا فرقو نم فوح ال 1 الك

 ‹ ةيقلخلا ةراعدلاو « رسيملاو رمخلا يه ةراضحلا تناك اذإ امأ . ةيرشبلل
 كلاذنيحف « تاناونعلا فلتخم تحت رشيلا داعتساو « ءيلدلا رامعتسالاو
 ًازجاح هسفن ميقيو « ةموعزما « ةراضحلا ١ هذه هجو يف ًاقح مالسإلا فقي

 , كاللا يواهم ىف يدرتلا نيبو سائلا نيب
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 ةيعج رلاو ... مالسإلا

 مويلا عت من عاضوأ دنع تقنف ًانرعاشمو انراکفآ رجحت نآ نودي رتو

 هسا رپ لاجل تحصضو ديلاقتو <« ةديدجلا ةاصلا مح ةيقطنم الو ةلوقم

 مدقتلا فوعت ةيعجر مويلا تحيبصأو ٤ اهضارغأ تدفقنتساو « لاجألا

 ؟ قالطنالا فرعي ًاديقو

 ىنغ ال ةيداصتقا ةرورض وهو « ابرلا ميرحت ىلع نوٌرصت نولازت امأ

 ؟ ثيدحلا ماعلا يت الع

 ال ةيئادب يهو ۽ اپتيابج لحم يف اهعبزوتو ةاكرلا عمج ىلع نورصتو

 ةيرقلا لهأ نم ءارقفلا رعشت رعشق اهنأ نع ًالضف <« ةثيدحلا ةلودلا ماظن عم قفتت

 هل ءالذأ نولسظيف <« مهيلإ نسحي يذلا وه ءايرثألا نم ًانالف نأ ةنيدملا وأ

 ؟ هناطلسل نع اخت

 صقرلاو نيسنجلا نيب طالتخالاو رسيملاو رمخملا ميرحت ىلع نورصتو
 رصعلا ي ةيعايجأ ةرورض هلك كلذو « نالخلاو تنالليلخلا داخو كرتشخلأ

 ذحأي نأ دب ال «روطت » األ اهفقو الو امنع ءانغتسالا نكع ال ثيدحللا

 ؟ هقیرط
 ! نوملسملا اهيأ اهب نودانت ةيعجر ةيأ ! مكل فأ

# # # 

 بناج نم ةطلاغمو ًاطحنو « بناج نم حيحص هنولوقي يذلا اذهو

 را
¢" 

 رور ايرلا نأ ايم سيل نکلو ابرلا مرحي مالسإالا نأ حيحص

 : ابرلا ىلع ناموقت ال ناتيداصتقأ ناتي رظن مويا ماعلا يلو . ةيداصتقا

 لالا يف امهنيب ام فالتحا ىلع ةيعويشلا ةيرظنلاو ةيمالسإلا ةي رظنلا
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 اهماظن اب ذفنت يلا ةوقلا تدجو دق ةيعويشلا نأ ةلأسملا لك . هاجتالاو

 . ةوقلا ىلإ هقيرط يف هلكلو ؛ دعب هتوق عم من مالسإلاو « ابتايداصتقإو
 ةنماكلا تالالدلا عيمج مكحبو < ءايشألا عئابط مكحب اهيلإ رثاص وهو
 اهلک يوت تالالد يهر ۽ ماعلا دالب فلتخم ي مولا مئاقلا عارصلا يف

 . ديدج يمالسإ سعب

 ةزجعت الف « اب رلا ريغ ىلع هتايداصتقا ميقب فوسف مالسإلا مكحي نيحو
 اهزجعت ملغ اب رلا ريغ ىلع اهماظن ةيعويشلا تماقأ امك . ةيداصتقا ةرورخ

 . ةيهولا ةرورضلا هذه

 ةرورض وه اعإو . ثيدحلا ملاعلل اهم صانم ال ةرورض نذإ اب رلا سيل
 معمو . هتودب موقت نأ نكعإ ال ةيلامسأرلا نأل « يلامسأرلا ماعلا ين طقف
 تحناش روتك دلا لاثمأ نم يلاسأرلا برغلا ين نييداصتقالا رابكف كلذ

 زيكرن يه لايجألا رم ىلع ةيمتحلا هتجيتن نإ نولوقيو ابرلا ماظنب نوددني
 ء ًاديور ديور اهنم عومجملا نامرحو « سالا نم ةليلق ةثف يدبأ ين ةو رالا
 ةكلالا ةريغصلا ةثفلا هذ ةيدوبعلا ين - كلذل ًاعبت  نييالملا عوقوو

 قمعت ىلإ ةجاح رغب ةيلاحلا ةيلاجارلا يف كلذ قادصم ىرن نحينو . ةورالل
 مرح هنآ يعالسإلا ماطتلا تازجعم نم ناك دقو . داصتقالا ةسارد يف

 اع ةيئامأرلا روهظ لبق  ةيلامسأرلا اتماعد امهو  راكتحالاو ابرلا

 اهلك لايجألا ىري نيدلا اذه لّزن يذلا هلا نأل <« ماع فلأ نم برقي

 نماأبرلا هيلا يدي ام ريخلا علعلا وهو - ملعيو « دحأو تقو ين

 نحإلا نم ةمألا فئاوط نيب هريثي امع ًالضف « داصتقالا ملاع يئ ثراوك

 . داقحالاو

 فحصلا ىدسحإ يأ ٠ | ًاحفاكم » ًابتاك نأ بجعلا بجعأ نم ناو

 یقنتعي يذلا تقول يٿ ۽ برا ميرحت ىلع هرارصإل م مالس الاب ددنب ةيعوبسألا

 يو « ابرلا ساسأ ريغ ىلع موقت مرقت يلا ةيكارتشالا ئداس بتاكلا اذه
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 ًاديور لوحتتو ابرلا بقاوع نم لصتتت اهتاذ ةيلامآرلا تآدب يذلا تقولا

 نع اهبحاص اهقنتعي ئدابم نذإ ةلأسلا تسيلف ! ةيكارتشالا ىلإ ًاديور
 1 مالسألا ىلع مجبتا ي ةوهش درج يه اعإو . ناعإو مهق

 ةئيه ىلإ ًايمتنم هبابش ىضق ٠ ًاملسم » ًاريزو نأ كلذك بجعلا نمو
 نع يفليف عوطتي نأ - ةيبنجألا لاومألا سوؤرل ءاضرإ _ لواحب « ةينيد
 يف ابرلا عيرشت ةعجارمل ناوألا نآ هلإ لوقيف (!) دومجلا ةميت مالسإلا
 ةداسلا ءاضر يرتشيف ! مويلا ةمثاقلا فورظال ًاعبت هب «روطعنل » « مالسإلا

 وهو يداصتقالا روطتلاب حسمتيو « هللا بضخب لاومألا سوؤر باحصأ
 رهزألل خيش لعف كلذكو ! لوقي ام ًاقح دصقي ناك نإ هب سانلا لهجأ
 .. ةخيشملا لبق - قباس يأر هل ناك امدعب « هعضأوم نع ملكلا رحمي

 ! هيف قحلا لوقيو « ًاتاتب اب رلا هيف مرحي
 ثلاز ام انتایداصعقا نال < مويلا اديلإ ةبسنلاب ةلذم ةرورصض ايرلا نإ

 يبثت ىح ةرورضلا هذه عوضخلا نكلو . يجراخلا نوعلا ىلع ةدمتعم
 اتايداصتقا هيف للقتست يذلا مويلا يو . رحآ ءيش موعزملا روطتلاو « ءيش
 انتقالع نوكتو ء ايمدق ىلع ضوقولا عيطتستو هعمجأب يمالسإلا ماعلا يف
 مويلا كلذ ين .. عوضخلا ساسأ ىلع ال رحلا لدابتلا ساسأ ىلع ماعلا عم
 ماعلل ةبسنلاب نوكلف « ابرلا مرحثو « مالسإلا دعأوق ىلع انتايداصتقا ميقن

 ! نیروطتم نییمدقت هلک
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 ين كشلل الام عدي الاعب قباس لصف يف اهنع اتثدحت دقف ةاكرلا امأ
 فيلكعب ةلودلا هيدؤت قحس مأ < ءارقفلل حولمم ناسحإ يه لهو £ اپن

 : عيرشتلا لزنم هللا نم

 . اهتيابج ناکم يت اهعيزوت يأ . ةاكرلا ةيلحم يه انه ةشلا نكلو
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 دحاولا ماظنلا نوري نيح « نيفقلا ٠ ةهالب نم ناسئإالا كحضيو

 « تاررطت » رحخآب ًاباجعإ و ًابجع مههاوفأ نوحتفيف « رضحتملا + برغلا نم يتب
 رخأتلا رمر نوكيف مالسإلا قيرط نم يتأي هتاذ ماظنلاو < ةراضحلا
 ؛ دومجلاو طاطحنالاو

 . ةلماكلا ةيركرماللا وه اكيرمعأ ين يرادإلا ماظنلا تاروطت رحآ

 اهطبارت دودح ين « ةلقتسم ةيعاتجاو ةيسايسو ةيداصتقا ةدحو ةيرقلاف
 هذه شو . ةدحتلا تايالولل ةيزكرملا ةموكحلاب مث < ةيالولابو ةنيدملاب
 . ةنيعم بسنب يورقلا سلجملا اهضرفي يتلا بئارضلا ىجت ةلقتسملا ةدحولا

 امالصأوم لئاسوو اهتحصو اهميلعت نوش ي ء ةيرقلا تاذ ين ققنت مث
 « ةموكحبل ١ ابتلسرأ ةلضف اهنم تلضف اذإف . خلا .. ةيعاتجالا اهتامدحو

 ماظن وهو . كانه نم دمتست يهف تجاتحا اذإ امأ . ةيالولا وأ ةنيدملا

 ةيركرملا ةموكحلا لهاك هب لقثي الو لمعلا عزوي هنأل هتاذ ين ليمج

 اهفرعي امك < اهب موقت وأ ةريغصلا تادحولا تاجا فرعت نأ نكع ال يلا

 . نويلحملا اهلهأ اب موقيو

 . نوربكيو ماظنلا اذه نوللب انه نوفقللاو
 . ماع ةئاهلثو فلآ لبق ماظنلا اذه ىلإ ىدتها دق رحأتلا مالسإلاو

 تلصق اذاف <« كلذك ايلحم اهفرص لعجو « ةيلحم بئارضلا ةيابج لعجف

 تيب نم اه ذأ ترصق اذإو < ماعلا لالا تيب ىلإ تلسرأ ةلضف انم

 . الأ

 ةيركرماللا ةماقإو لمعلا عيزوت نسحل مالسإلا هررق يذلا ًادبلا وه اذه
 ! طاطحياو رحأت هنأل نوققتملا هب ددتي يذلا وهو . مكحلا ماظت يت

 ي سيل هنإ انلقو . ابنع ثيدحلا انفلسأ دقف ةاكزلا عيزوت ةقيرط امأ

 يف اهعيزوت نم عم ام سیلو ء بسحف انيعو دقن اهفرص محي ام مالسإالا

 قافلا ىلإ ةفاضالاب < ةيعاججإ تامدخو تايفشتسمو سرادم ةروص
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 .. ةلوفطلاو ةخوخيشلاو فعضلا ببسب لمعلا نع نيزجاعلا ىلع رشابملا

 خس
 تادحو ةماقإ نم رثكأ عتصن نلف « رضاحلا عمتجملا يق مالسإلا انقبط اذإف

 « ةيميلقإلا اهزكارم اهطابترا دودح يل اهسفن نوئشب موقت ةريغص

 . فاطم ةياهن يت هلك عساولا ماعلابو < يمالسإلا ملاعلابو < ةلودلابو

 بجعت يلا ضرالا ممأ لكل روطتلا ين نيقباس نييمدقت كلذب نوكنو
 . نيفقغلا
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 <« مالسإلا اهمرحي ةقيقحف نيسجلا نيب طالتحالاو رسيملاو رمخبلا اأ

 أ تايمدقتلاو نويمدشلا هب ددن امهم اهجرحت ىلع رصيو
 . قيرط هبرقأ نم ةلأسلا ذحخأت اتكلو . لوطي دق اهرمأ ين لدجلاو

 ةأرما .. قيفت ال يلا ةارعادلا اسرف ين موقت نأ رمخلا رمأ نم يفكيو
 ىلع درال كلذ يفكب !١ رمخلا ميرحتب بلاطت  نالربلا يت ةبثان

  ةثيدحلا ةيندلا رصع يت تارومخلاو نيرومخملا

 اأ ملعأ ينكلو . رمخبلل ًامارتحا عقاولا يت يسف ين دجأ تسلو

 قراوف هيف دتشت يذلا عمتجم اف . ضيرم درف سفن يث ضي رم عمتج ساكعنا
 ىلإ جاتحيف سحلا دلبي يذلا رجافلا فرتلا يف ةقبط شيعتف تاقبطلا

 « تابيغم » ىلإ جاتحب يذلا رفاكلا نامرحلا يت ةقبطو .. ةيعانص تاطشنم

 يذلا عمتجملاو . هيف شيعي يذلا ئيسلا عقاولا نم ناسنإالا اب برهم
 رجح يذلا عمتجملاو . راكفألاو ءارآلا ىلع رجحلاو باهرإلا هدوسي
 تاللا نينط ةباكلا هيلع يفضي وأ « شيعلا ةمقل ىلع عارصلا هرعاشم
 .. كاردجلا ءارو بتاكملا ىلع ةلمملا ةليوطلا ةساجلاو « ةريتولا رركلا جعرملا

 يت هسفنل قلخيل « تاردخملا نم اهريغو رمخلل اجلي عمتجملا اذه
 . ءاقشلا نم ًايلاح رخ ًالاع مالحألا
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 . اهدوجو ررېپ ال هلک اذه نکلو
 مرح نيحو . هبابسأ ةلازإ ىلإ عادو ‹ ضرما ىلع ليلد اهدوجو نإ

 لمع لب ۽ الا مفدت يلا ٠ تارربلا » هباسح نم طقسي م رمخلا مالسإالا

 ةيندملا ماعتتلف . كلذ دعب ميرحتلا ءاج مث ء ًالوأ ثار ربملا هذه ةلازإ ىلع

 يداصتق الا مظتتلاب سوقتلا ضارمأ جلاعي شیک مداسإلا نم ةتيدحيلا

 حتفت نأ لبق .. يدسجلاو يحورلاو يركفلاو يسايسلاو يعاتجالاو
 : مالسرلا داقتناب اھش

 الف . نيهفاتلا نس تاغرافلاو نوغرافلا الإ دحأ هنع يضرب ال رسيملاو

 . ثيدحلا ةلاطإ ىلإ ام جاتحب

 . طالتخالا ةئأسم وهف لدجلا هنأشب روثي يذلا امأ

 ! ؟ مدقتلاو ةيندملا ليبس يف فقنس ىتم ىلإ ؟ نيرحخأتم لظنس ىم ىلا
 ماعلا قيرطلا ي ناقشاعلا فقي كانه ؟ اسنرف ةيندم ىلع ٠ مالس اي»

 اهوفص ردكي الف < ةذيذل ةقيمع ةليق ي نيقرغتسم < نيكباشتم نيقناعتم

 رورملا ةكرح نم امهيمحي سيلوبلا لجر فقيو « ةليضفلا ةاعد نم عاطنألا
 ليولا لك ليولاو . ليمجلا ينفلأ «زوبلا » اذه نم ءاهتالا لبق امهجعرت نأ

 ! راقتحالاو ءاردزالاب هدحو ءوبي هنإف ء راكنتسا ةرظن امملإ رظني نمل

 < مهسفنأ عم ءاحرص كانه موقلا ! اكيرمأ ةيئدم ىلع ۲ مالس ايو

 اوفرتعاف ةيجولويب ةرورض سنجلا نأ اوفرع . نوقفاني الو نورودي ال

 یتف لکلف . همامتهأو عمتجملا ةياعر اهوحتمو <« اهلبس اورسيو « ةرورضلاب

 ًاعم تاهزنتيو « ًاعم نالحديو ًاعم ناجرخ « قنيدص ةاثف لكلو ةقيدص

 مسجلا ىلع اهلقت نم ناصلختيو + ةرورضلا ايف نايضقي ةيولخ تاهزن

 رشبلاب امهلمع ىلع نوليقم نيطيشن ةادغلا ين ناقلطنرف . باصعألاو سفنلاو
 . مامألا ىلإ اهلك ةمألا مدقتنو « ناحجنيو « ناجشنيف « حارشنالاو

 | معن



 اهيلإ اههجو ةبرض للوأ دنع ةليلذ ةعكار تر يلا يه انرفو

 ةمأ األ نكلو « طقف يبرحلا اهدادستساو ابتادعم صقتل ال . نالألا

 اهقرختساو « ةطباطا تاوهشلا ي تقرغ ةمأ . اع دوذت اغ ةمارك ال

 نأ ةرجافلا اهصقارمو ةرخافلا سيراب رثامع ىلع تفاخف < يسحلا عاملا

 ؟ نوفقثملا هيلإ انوعدي يذلا وه اذه لهف . لاتقلا اهرمديو لبانقلا اهمطحست

 ؟ نولوقي ام نوهقفي ال « نوعودخم موق مہنإ مأ

 . قرشلا ي نيلفغتسملل لياخت يلا اكيرمآو

 سرادملا تايتف نم /.۳۸ نأ رهظف كانه ندملا ىدحإ يف ءاصحإ يرجأ

 ربو ةب رج شك نمنأل ةعماجلا تابلاط نيب ةبسنلا لقتو ! لاح ةي والا

 ! لمحلا عسئاوم مادختساب

 ال ام نولوقي <« نوعودخم مبنإ مأ ؟ نوفقنملا هيلإ وعدي ام اذه لهف

 ؟ نوهقفي

 مالسإلاو « حيحص فده باصعألا ىلع سنجلا ةلقل نم صلختلا نإ

 ا كلذ ناكيرمألا فشتكي نأ لبق - ملعي هنأل ‹ هتیاتع ربك هیلوپ

 مهس يو <« جاتنإالا نم ردق نع مهلطعي سلجلا لئاسم نيمورحملا لاغتشا
 فدشا نكلو . نوطبهيف نودوعي امثيو الا نوعفترب الف ةرورضلا نادم ي

 ‹« هلك حمتجلا ثيولتو . ةحيحصلا لئاسولا هل دخت نأ يغبني حيحصلا

 قيرطلا وه سيل ضعب ىلع مهضعب وزني مئالاك هتايتفو هنايتف قالطإو

  نولفغملا مهفي امك اا مخضلا يكيرمألا جاتنإالا ناك اذإفغ . حيحصلا

 نآ نکمب <« تحب يدام جاتنإ هنأ ًالوأ !وملعيلف « ةيسنجلا يضوفلا هذه نم

 راكفألا ماع ين امأ . يحلا ناسنإلا نع بيرق امع يلآلا ناسنإلا هيف يغي
 ي ةيرشبلا هتفرع قاقرتسأ مشبأ جونرلا قرتست يلا يه اكيرمأف عىدايملاو

 الو . ضرألا رهظ ىلع رامعتسا ةيضق لك ديؤت يلا يهو « ثيدحلا اهيات

 طوبطاو +« ةزيرغلا ةيناويح يف لشمتملا يسقنلا طوبما نيب لصفلا نكم
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 نأ نكع ال رادحتا اهالكف ء رامعتسالاو قاقرتسالا يت لغمتلا ىضتلا
 . « نورضححملا » هيلإ أجلي

 ةقيفح ةج بتم ةأرملا هيلإ جرح نيح عمتجملا لمشت يلا ةجببلا امأ

 هذه ... بولقلاو راظنألا اميلإ وينو قاوشألا اهو نم فرت ةقيشر

 الب ىهشأ ماعطلا نم ةفلتخملا فاحصلاف . كش نود ةعقاو ةقيقح ةجيلا

 . روركملا دحاولا نوللا نم بير

 نأ ةايحلا يت اتمهم لم , فادهألا ديدحت ىلإ ًالوأ ةجاح يف اتكلو

 ؟ فادهألا ةيقب نع رظنلا فرص رورسلاو ةجهلا نم بيصن ربك أ دحأل
 ؟ سالا ىلإ ةبيحم ةذيذل تاوهشلا نأ ثيدحلا وأ ميدقلا يث دحأ ركنأ لهو
 راعي ًاتيدح ًافاشتكا تسيل ةجهلا هذه نإ ؟ « تاذلم » تيم نذإ اذالو

 سرافو لبق نم نانويلا امقرع دقف < نيرشعلا نرقلا يب برغلا هيلع
 ءالڙه نم ةلود لك تلاد مث ؟ اذام مث . ناقذألا ىلإ ايف تقرغو امورو

 لسعلا نع رمالا ةيان يف اهتلخشف « ةمرحملا اهتاوهش يل تقرختسا نيح
 اكو ‹ استرف يف ثدح امك ء ةايحل ا ىلإ ةيدجلا ةرظنلا نعو « جاتنإلاو

 دجت نلو » ضرألا يف هللا ةنس : خيراأتلا رادم ىلع ناکم لک يت ٹن ل

 . 4 "اليدبت هللا ةنسأ

 ملعلا ةوق  ثيدحلا رصعلا دذنم ةيدالا ةوقلا كلم ناك برغلاو
 ىح هيف رخثت تاوهشلا هذه تلظف - جاتنإلا يف دجلاو لمعلا ىلع بلاكتلاو
 فورظثلا نأل « ةرقلا كلعأ الف نحن امأ . قيرطلا يل يئابلاو هضعب وات

 م لقألا ىلع ني ريخألا نينرقلا يئ انب تطاحأ ينلا ةيسايسلاو ةيعاتجالا
 رضحتلا مماب تاوهشلا ىلع بابكنالا نم ديف اذا <« انحلاص ين نكت

 انبيصي نأ الإ ايش ديفن نل ؟ دومجلاو ةيعجرلا ةمہت نم ًاروفت وأ « ةيندملاو
 وأ بتاک لکو . دیدج نم انویک انلیبس یف انقاطنا املکف < راودلاو رامخلا

 يذلا ناولعلا نكي امهم « ديلاقتلا نم للحتلا ىلإ وعدي « ۲ رح رکشم و
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 رامعتسالاو . دصقي مل مأ دصق رامعتسالا لسر نم لوسر وه « هتحت وعدي

 هل امنودؤي يلا ةمدخملا يدم فرعبو « نيركفملاو باتكلا ءالؤه فرعي

 كلذلو « رورسلاو « ةجهلا » نع ثحيلاب امبابش للغشو « ةمألا قالعأ لحب
 يتكلاو فصلا ي اهءادأ نوکلع يلا ةمدخللا عو بسح مهتأافاكم نسحي

 | نولفختسم وأ نورک ام مهو « مكحلا نيواودو ةعاذالأو

 ! ةأرما ىلإ ىئنأ نم تعشترا دقل .. كانه ةأرملا ىلإ رظنا نولوقيو

 . عمتجملا ي هيدؤي رود هل ًايرشب ًاقولخم تراصو تلقصنا

 انه ديرنو . ةأرملاو مالسإلا لصف يف « لاقصنالا ١ اذه نع انئدحت دقو

 كلش نود ايف برد دي « عمتجملا يق اهثاثبناو لمعلل ةأرملا جورخ نأ

 يرشبلا جاتنإلا ةمهم ىلع ةفكاع يهو ةبردلا هذه لانت نکت مل بناوج

 ةأرملا نايك ىلإ ةبردلا هذه تفاضأ له : ًالوأ لأس انكلو . هتياعرو

 لاتو ٩ رخآ بناج يف هئم صقتتل بناج ي هيلع تداز این مآ ؟ هتاذ

 فللذك اہ مأ ؟ هلك يرشبلا نايكلا ىلإ ةبردلا هذه تفاضأ له : انا

 ! ؟ رخآ بناج ین هنم صقل يناج يف هيلع تداز

 ‹ لجرلا قداصت « ةحلاص « ةقيدص » برغلا يف ةأرلا تراص دقل

 <« هشالکشم ضعب ف هعم كرتشلو « ةيسنجلا هتارورضو هتالزاغسم ىقلتتو

 سیلو . ةحلاص ًاّأو ةحلاص ةجوز نوكت نأ عيطتست دعت م اهنكلو

 قئاقح هذهف . تامومحملاو انه نيمومحملا حايص كلذ راكنإ ي يدجي
 يهو /. ١ ىلإ اكيرمأ يف قالطلا ةبسن تعفترا دقف « لوقن ام ديت ماقرألا
 نكلو . لقأ ايف قالطلا ةبسن نوكت دقف اب روأ امأ . ةلالدلا ةريطحل ةعشب ةبسن
 ولو . نيجوزتلا نيب فورعمو كانه ئاش رمآ نادعألاو تاقشعلا داتا

 اهئاطعإو ةرسأ يق رارقتسالا ىلع ةرداق انآ ىنعم ةحلاص ةجوز ةأرلا تناك

 نم بورشا نم هبشي ام وأ اكيرمأ ين قالطملا اذه تدح ا < ۽ اتپاعر لک

 الق نيس « الع ثيدحلا قبس دف ةمومألا امأ . ابروأ يف ةيجوزلاو تيبلا

A 



 اض حيتي ال . ةئيدحلا ةأرملا بردي يذلا وهو  لمعلاب ةأرلا لاغتشا نإ

 ةكوبلا ةدودكملا ةأرلاف . ةمومألاب لاغتشالل ةيسفنلا الو ةينمزلا ةصرفلا
 ةحسف اهسقل يأ الو < ةقحلا ةمومألل ةقاط ايباصعأ يث دج ال لمعلا نم

 . تاعيتلا نم ديزم لابقتسالل

 ةجهبلا نع رظنلا فرصب <« داقتسا اذافم يرشبلا عومجملا امأ

 تانالرب ي ءاسنلا نم عضبلا اذه ماعلا لك اشم لح لهو ! ؟ حارشنالاو

 هرجاتمو هعناصم ي نیاللاو فرلألا هذ م < هنیاوودو هتارازوو ماعلا

 فقت نأ الإ عمتجملا ي هيدؤت رود ةأرملل نوكي ال لهو ؟ هریخاومو هتاناحو

 .. ؟ نيفظوملا تارارق نم ًارارق اهسفنب يضمت وأ ء نالربلا يت بطخت اهسفنب
 مم جرختف « نيعم فده تاذ ةيبرت ءاسنو الاجر اهءاسيا يب رت نیحو

 .. تافارحلالاو تابارطضالا مهدسفت ال ءايوسأ ارشبو « نيحلاص نينطاوم

 يف قيفصتلا ىقلطت يهو ةوشنلا اهذحأت دقل ؟ عمتجملا ين رود اه نوكي ال

 ةوشنلا هذه نكلو . ماعلا قيرطلا وأ « نولاصلا » يث باجيعالا وأ « نالربلا

 ةيرشبلا نم لايجأ جارحإ ابحي ناك اذإ ةيرشبلا ةايح ين اهتميق ام ة ةتوقولا

 يف عارصلا ةوهش نزاوي يذلا بحلا رصنع اهصقنب لايجأ ! ؟ تاهمأ الب
 امنايك حنت مأ الإ سوفتلا يآ هرذبت نأ نكم ال يدلاو « رشبلا سوفت

 . رشبلا جاتنال اهتيرقبعو

 الايك قيقحتو ةايحلا متم اهمرحنو ةأرملا ىلع وسقن نأ انب سیلو

 امك عتمتسن ہ ءاسن وا الاجر ۔ انکر تت ۃایحلا تناک یتم نکلو < يصخشلا

 عتمتست نأ لضفنف ةيناثألا انكلمتت نيحو ؟ ديرن امك اننايك قتقحنو « دير

 ضرألا ىلع انفلخت نأ ثدحب سيلأ ؟ ثدحب يذلا اف « دح ريغب انتاوذب

 ی ر ل رر او نحف اعیاتآ ببب ىقشت <« ةيقش لايجأ

 سنجك ةأرلا ةيضق عني لهف ؟ ءاسلاو لاجرلا لمشت ةيقشلا لايجألا

 4 لايجألا نم ليج يئ ةدثاز ةعتم هدأرفأ ضعب عتمتسي نأ ضرألا ىلع مئاد
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 ؟ لايجألا ىلبتقم ي هدارفأ ةيقب ىقشيل

 ةلسلس اهرابتعاب اهلك ةيرشبلا ىلإ رظني هنأ مالسإلا ىلع باعي لهو
 ‹ ليج نع ليج اهنم لصشني الو « نيعم ليج دنع ىتنت ال تاقلحلا ةلصتم

 قاسنيف ‹ هنيعب ليج ةوهش هبوهتست الو « اهلك لايجألا عفن هيف ال لمعيف
 ؟ لايجألا ةيقب باسح ىلع هعم

 ‹ هلاكشأو ةروص عيمج ي عاملا مرحي هنأ ول هيلع باعي ناك اعإ

 . اهعابشإ علعو اهتبكيف ةيرطفلا تاعرنلا قيرط يت تقيو
 ؟ ًاقح مالسإلا هعنسصي ام كلذ لهف
 . ١ تبكلاو .. نيدلا» : مداقلا لصفلا يت كلذ ىلع اندر



 تبكلاو نيدلا

 ؟ نيدلا نع تنويب رغلا سقلنلا ءاملع لاق اذام اورظنا

 هتايح هيلع دكني لظبو « ناسنإلل يويحلا طاشنلا تبكي هنإ اولاق

 ةصاحن نينيداتملا ىلع يلوتسب يذلا روعشلا كلذ « مثإلاب روعشلا ةجبتن

 تاذلم نع عانتمالا الإ اهرهطي ال اياطحن هنوعنصي ام لك نأ مم ليخيف

 تبن املف « نيدلاب اهكسعت ةليط مالظلا يف ةقراغ ابروآ تلظ دقو . ةايحلا

 ماع يت تقلطناو ء لحادلا نم اهرعاشم تررحت « ةفيخسلا نيدلا دوق

 . جاعنإلاو لمعلا
 رعاشملا اولبكت نأ نوديرت ؟ نيدلا ىلإ !ودوعت نأ نذإ نودي رتفأ

 : مكلوقب قفدحلا بابشلا ىلع !ردكنتو  نييمدقتلا نحل - اهانقلطأ ىلا

 ؟ لالح اذهو مارح اذه

 وأ هقدصن نأ انه انينعي الو . ءاشت ام ايد يت لوقت ابروأ كرتنو

 . مالسإلا نع ثدحتن lly ةماع نيدلا نع ثدحتت ال اننأل ۽ هد

 ماع وأ يويحلا طاشنلل مالسإلا تبك نع اعيش ركذن نأ لبقو

 ًاريثك ةظفللا هذه نأل < تبكلا وه ام فرعن نأ ًالوأ يبني « هل هتبګ

 ماوعلا نع ًالضف « مهسفنأ نيفقللا مالک ي اهمادختساو اهمهف ءاسي ام

 . نيدلقملاو
 . ني ريثكلل ليخب امك يزيرغلا لمعلا نايتإ نع عانتمالا وه تبكلا سيل

 فارتعإ مدعو « هتاذ يف يزيرغلا عفادلا راذقتسا نم تبكلا ًاشني اإ

 لغشي وأ هلا يت رطخم نا زو عفادلا اذ نا هسفن نيبو هئيپ ناسإالا
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 نيرشع لمعلا اذه «بكترا »د ولو تح تبکلا يتاعب صخش « هب قيلت

 امو هلمع ام نيب ةرم للك هسفن لاد ي موقيس عارصلا نأل . موي لك ةرم
 وه روعشاللا قو روعشلا ين بذجلاو دشلا اذهو . هلمعي نأ بح ناك
 . ةيسغنلا تابارطصضأللاو دقعلا شتي يذلا

 ريسفت وه لب + اندنع نم تبكلا ةملكل ريسفتلا اذ يقأن ال نحنو

 يقو < ثحابلا هذه يف اهلك ةيملعلا هتايح قفنأ يذلا هسفن ديورف
 هباتك نم ۸۲ ص يف لوقي وهف . ةيرشبلا طاشن تبكي يذلا نيدلاب ديدلتلا

rec Contributions to the Sexual Theory fاع رفت قرغن ٹا چ وو :  

 ‹ يزيرغلا لمعلاب نايتإلا مدع نيبو ( يروعشاللا تبكلا ) اذه نيب ًامساح
 . ١ لمعلل قيلعت « در !اذهف

 قيلعت سيلو يزيرغخلا عفادلا راذقتسأ وه تبكلا نأ انفرع دقو نآلاو
 | مالسإلا يت تبكلا نع ثدحتن « نيعم لجأ ىفإ ذيفتتلا

 فارتعالا ين مالسإلا نم حرصأ وه ام همظئو ماعلا نايدأ يث سيل

 : نآرقلا لوقي . روعشلاو ركفلا يف اهناكم فيظتتو « ةيرطفلا عفاودلاب
 بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نيتبلأو ءاسنلا نم تاوهشلا بح ساتل نيز »

 ةيآالا هذه يل عمجيف « ' ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو

 يف هيلع ضارتعا ال ‹ سانلل نيزم عقاو رمأ املأ ررقيو ضرألا تاوهش
 . تاوهشلا هدب سحب نم ىلع راکنإ الو « هتاذ

 ىدملا ىلإ تاوهشلا هذه عم اوقاسني نأ سانلل حيبي ال هنأ حيحص

 ال ةايحلاف . اهم مهرمأ نوكلمب ال « اه نيدبعتسم هيف نوحبصي يذلا
 فدبت يلا اهتعيبط ققحت نأ عيطتسصت ال ةيرشيلاو . عضولا اذهب ميقتست

 )١( نارمع لا ةروس ]١4[ .
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 دفنتست اهتاذلم ىلع ةفكاع تلظ يه اذإ « حافترالا وحن مئادلا روطملا ىلإ

 . ةيناويحلا وحن ساكتنالاو طوبا ىلع ايف دوععتو « اهتقاط للك ايف

 كانه نسكلو . ناويحلا ماعل اوطبهم نأ ساتلل مالسإلا حيي ال معن

 ثارهشلا هذه راذشتسا ىنعم « يروعشاللا تبكلا نيبو اذه نيب ًالئاه ًاقرف
 . عافترالاو رهطتلا ي ةبغر اهب ساسحإلا نع عانتمالا ةلواحمو « اهتاذ ين

 عفاودلاب فارتعالا يه ةيناسنإلا سفنلا ةلماعم يف مالسإلا ةقيرطو

 ذيفنتلا ةحابإ مث « روحشاللا يف انبك مدعو ادبلا ثيح نم اهلك ةي رطفلا
 غوقو معنمتو « عاملا نم ًالوقعم ًاطسق يطعت يلا دودحلا ين اه لمعلا
 . هلك عومجملا ىلع وأ هنيعب درف لع ءاوس ررضلا

 ءاتفأ وه < تاوهشلا يت هقآرغتسإ نم درفلل ثدحب يذلا ررضلاو

 حبصت ثتيحب هل تاوهشلا دابعتساو « يعيبطلا اه دعوم لبق ةيويحلا هتقاط

 ‹ أدهب ال ًامئاد ًاباذع ةرتف دعب حبصتف < ملا دعقملا همهو لغاشلا هلغش

 . رقتست الو عبشت ال ةمئاد ةعوجو

 اهقلخ يلا ةيويحلا ةقاطلا دافنتسا وهف عمتجملل ثدحب يذلا ررضلا امأ

 ىرحألا فادهألا لامهأو + بيرق دحاو فده يف < ىش فادهأل لیا

 ‹ عمتجملا طباور كفو ٠ ةرسألا نايك مطحت نع ًالضف . قيقحتلا ةريدجلا

 مسحت ١ : كرتشم فده الو طباراهعمج ال ةقرفتم تاعامج ىلإ هليوحتو

 , اسنرفل ثدح امک م ھمیطحتو مهوزغ روغ لع لہسی 14 ١ یتش مہب ولقو ًاعیمج
 تايطب عاتمتسالا مالسإلا حيي - ررضلا منم يلا  دودحلا هذه يو

 مرح نم : لق : اركتتسم لوقيف ةحيرص ةوعد هيلإ وعدي لب « ةابحلا

 ال١ : لوقيو ؟ + ' قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يلا هللا ةتيز

 )١( فارعألا ةروس ]٣۲[
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 +" مک ائقزر ام تابیط نم اولک» : لوقبو « ' اندلا نم كبیصن سنت

 « اوفرسٿ الو اوب رشاو اولکو »
 وهو س ةصاح يسجلا ساسحإلاب فارتعالا يت هتحارص يت لصي لب

 : مسيركلا لوسرلا لوقي نأ  نايدألا ين تبكلا نسع ثيدحلا رادم

 أ « ةالصلا ي ينيع ةرق تىلعجو « ءاسنلاو بيطلا مك ايند نم لإ بصح »

 ‹ ضرالا ي ةحئار ىكزأا بيطلا ةجرد ىلإ يسنجلا ساسحإلا عقريف

 ةحارص يف لوقيو . هلل ناسنإلا هب برقتي ام ىكزأ ةالصلا ىلإ اهنرقيو
 لاق اذاف . هئجوز عم هينا يسجلا لمعلا ىلع باثي لجرلا نإ : كلذك

 اف هل نوکیو هتوهش اندحأ يتأیآ هلا لوسر اي» : نيبجعتم نوملسملا

 ناکا مارح يآ اهحضو ول متيأرأ » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق « ؟ رجأ

 ! °« رجأ هل ناک لالحلا ي اهعضو اذإ كلذكف ؟ رزو اہیف هيلع

 بأہشلا سحأ اذإف . مالسإلا لظ ين ًاقالطإ تبكلا ًاشني ال انه نمو

 راذقتسال عاد دجوي الو ‹ ركنم كلذ يت سيلف ةقفادلا ةيسنجلا ةبغرلاب
 . هله روقتلاو ساسحالا اذه

 تارهشلا هذه « طيضي » نأ بابشلا اذه نم مالسإلا بلطي اعإو

 ۽ هروعشال ي سیلو « هتدارابو هیعو يف اهطبصضب . اتبکپ نآ نود طقف

 فارتعاب ابك ديفنتلا قيلعت سيلو . بسانلا تقولا ىلإ اهذيفنت قلعي يأ
 هلم يدؤي سيلو « تبكلا يف ام باصعألا قاهرإ نم هيف سيلو « ديورف
 . ةيسفنلا تابارطضالاو دقعلا ىلإ

 مالسإلا هب دصقي ًامكحت تارهشلا طبض ىلإ ةوعدلا هذه تسيلو
 أ مالسإلا ريغ يو مالسإلا يف خيراتلا وه اذهف . غاتلا نم سائلا نامر

 طہض نع ةزجاع يهو اهنايك ىلع ظفاحت نأ تعاطتسا ةمأ نم ام هنآ رقي

 )١( هفارعأللا ةروس (۲) [۷۷] صصقلا ةروس ]١٠٦١[

 )۳( ا رعالا ةروس ۳١7 )٤( ريسفلا يف ردك نبأ هرك د .

  (oملاسم هاور 
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 بئثاجملا نم ررقب امك . حابملا عاتلا ضعب نع ابتدأرإب عانتمالاو ‹ اہتاوھش
 ىلع نيبردم اهلهأ ناك الإ ينودلا عارصلا ين تتبت ةمأ نمام هنأ رحخآلا
 يضتفت نيح  اهقيلعت وأ .. مہناذلم ءاجرإ ىلع نيرداق تاقشملا لامتحا
 . تاوثس وأ ًامايأ وأ تاعاس ةرورضلا

 . مالسإلا يأ موصلا ةمكح تناك انه نمو

 دق مهسفتأ نوبسحي « تايمدقتلاو نييمدقتلا نم مويلا نوللحتملاو
 ىلإ وعدي يذلا فخسلا اذه ام : نولوقي نيح ةلئاه ةقيقح اوفشتك

 نم هبلإ قوتت ام سضنلا نامرجو ء شطعلاو عو اب نادبألا بیذعت

 ال ةيمكحت رماوأل ةعاطإو « ءيش ال ليبس يت .. عاتمو بارشو ماعط
 ؟ ةياغ الو اه ةمكح

 ال وهو ًاناسلإ حيصي فيكو ؟ طباوض الب ناسنإالا ام .. نكلو

 يت رشلا داهج ىلع ربصي فيو ؟ دیری امع تاعیوس عاتتمالا قيطي
 ؟ ريتك نم هسفت نامرح هلم بلطتي داهجلا اذهو « ضرألا

 يمالسألا قرشلا يق مهتاعد رخسي نيذلا س تويعويشلا ناك لهو
 نوعيطتسپ اوناك له  سوفللا بردت يلا « طباوصلا» نم هريغو مايصلاب
 تاققلا لامتحا ىلع اويردي م مج رل « دارجتلاتس يئ اودمص امك دومسعلا
 هنومرحبو اسماع هنولحي » مسهنإ مأ « سوفتلاو نادبألا بذعت يلا ةفينعلا

 كلت ةيئرم ةطلس اهنآل « ةلودلا ر نم هب رميا ردصب نیح هنولحپ ؟ ۲ ًاماع

 قلاح هللا نم هب رمألا ردصي نيج هتاذ وه س هنومرحیو < رسا باقعلا
 ! ءايحالاو لولا

 نم ق رختست مک ؟ ةالصلا ؟ مايصلا ريغ تادابعلا نم مالسإالا ي اذامو

 هراپز قرغتست ڌ امم رثکأ هلک عوبسألا ين قرغتست ت له ؟ يقتلا ملسملا تقو

 ةحاتلا ةصرفلا هذبب ناسئالا يحض لهو ؟ عوبسآ لک يف امنيسلل ةدحساو

 ةحارلا حاورتساو < هيلإ نانثمطالاو ء هنم ةلوعما يقلتو ¿ للاب لاصتالل
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 ؟ فارحنا هسفن يو ضرم هيلق ينو الإ « هباحر يئ
 ةئيطخلا حيشب مهتدراطسمو < هعابتأ ىلع نيدلإ ديكنت نم لاقي ام امأ

 نأ لبق ةرفخملا حتمي يذلا وهو « هنع مالسإلا دعب اف مهمانمو مهتظقي ين

 ! باذعلأ رک ذب
 ال ًامئاد ًامالظ الو ‹ سانلا دراطي ًالوغ تسيل مالسإلا يت ةئيطخلا نإ

 جاتحت الو « رشبلا لك ىلع ًاتلصم ًافيس تسيل ىربكلا مدآ ةثيطح . عشقني
 ۾ ' هيلع باتف تاملک هبر نم مدآ یقلتف » : ریهطت الو ءادف لا

 , ثاءارجإ ةيأ تودو ةطاسب يث اذكه

 هللاف . نوئطخم نيح هللا ةمحر نم نيجراخ اوسيل مهيبأك مدآ ءاتبأو

 : مہتقاط دودح يت الإ مساح الو ‹ مهعسو الإ مهفلکی الف مہنعیبط ملعی
 نيئاطخلا ريخو ءاطحخ مدآ ينب لك » « "اهعسو الإ ًاسفن هللا ثلكي ال ١

 " نوباوتلا
 انكلو . نآرقلا يت ةريثك دابعلا نع ةبوتلاو ةرفغملاو ةمحرلا تابآو

 لك تعسو يلا ةعساولا هللا ةمحر ىلع املالد قمعل طقف ةدحاو اهم رات

 ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو » : َءيڻ
 نيفاعلاو ظبخلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا يت نرقفني نيذلا نيقتملل تدع

 مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو . نينسحملا بحي هللاو سانلا نع

 اورصي ملو س ؟ هللا الإ بونذلا رفغي نسو س مهبونذل اورفختساف هللا اوركذ

 تاتجو مہبر نم ةرفغم مهؤارج كئلوأ . نوملعي مهو اولعف ام ىلع
 . «  نيلماعلا رجأ معنو ايف نيدلاح راہنألا اتحت نم يرجن

 [۳۷] ةرقبلا ةروس (4)

 ]۴۸١[ ةرقبلا ةروس (۴)

 . يذمرتلا هاور ثيدح (۳)
 . ۳۹~ ۳۳7 نارمع لآ ةروس (4)



 رثأثلا نم هسقن كلم ال ناسنإلا نإ ! كدابعب كلتمحر دشأ ام « هتل اي
 لبقي ال هنإ ! ةشحافلا نولعفي مهو ؟ ىتمو . سانلاب هللا ةمحر یری وهو
 هءاضر مهحنم, لسب « بسحف مهبنذ نم مهليقي الو . بسحف ةبوتلا مهم

 ؟ ! نيقتلا ةجرد ىلإ مهعفريو <« هتمحرو
 سوقن باذعلا دراطي نيأو ؟ هترفغمو هللا وقع يف كش كلذ دعب لهف

 : اهل ولوقي ةقداص ةدحاو ةملكب < بيحرتلاو فطعلا ادب مهاقلي هلئاو ساتلا
 ! ؟ ةبوتلا

 ركذث كلذ عم اتكلو . لوقن ام دبؤت ىرخأ صوصن ىلإ جاتحن انس
 هديب يسفت يذلاو ٠ : بيجع دهاش وهف لوسرلا ثيداحأ نم ثيدحلا اذه
 . « ' مه رفغيف نورفغتسيو نوہئذي موقب ءاسجو مكب هللا بهذ اوبنذت مل ول

 . مهتاثيس نع زواجتيو ساتل رفعي نأ هلل ةيتاذ ةدارإ نذإ امنإ
 ؟ متنمآو متركش نإ مكباذعب هللا لعفي أم» : ةبيجعلا ةياللا هذهو

 . " م ًاميلع ارك اش هللا ناکو
 ةمحرلا مهحنعإ نأ بحي يذلا وهو ؟ سانلا بيبذعتب هللا لعشي ام ؟ معن

 ! ؟ ! نارفغلاو

 ماسم هاور 1ز

 [1 ٤۷3 ءاستلا ةروس (۴)
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 ركفلا ةيرحر ... مالسإلا
 ! ركفلا رح تسل تنأ : يلداجب وعو مهدحأ يل لاق
 ؟ اذا : تلق

 ؟ هلإ دوجوب نمۇت له : لاق

 ؟ موصتو هل يلصتو : لاق

 !! ركفلا رح تسلق نذإ : لاق
 ؟ اذالو : ىرخأ ةرم تلق

 | اه دوجيو ال ةفارخإ نمؤت كنأل : لاق
 ؟ ةاحلاو نوكلا ىلحس يذلا نم ؟ نونمؤت اذا ؟ متأو : تلق
 ! ةعيبطلا : لاق

 ! ؟ ةسيبطلا امو : تلق
 اهكردت نأ نكم رهاظم اه نكلو « دودح اه سيل ةيفخ ةوق : لاق

 سارحلا
 ةوق انم الدب ينيطعتل ةيفخ ةوقب ناعإلا نم ينعنمت نأ مهفأ انأ : تلق

 ينم ذحأت اذاملف « ةيفحخ ةوقب ةيفح ةوق ةلأسملا تناك اذإ نكلو . ةو سم
 هنم الدب ينيطعتل « هب ناعإالا يث مالسلاو ةحارلاو نمألا دجأ يذلا يغإ
 ! ؟ ءاعدلا يم عمسي الو يل بيجتسي ال رحآ اإ

o» # 
 ينعت ركفلا ةسيرح ! نييمدقتلا ىدل ركفلا ةيرح ةيضق يه كلت
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 | ركفلا ةيرح حبيب ال نذإ وهف ء داحلإلا يبي ال مالسإلا ناك ذإو 1 دالالا

 يف داحلإلا ةرورض ام : تاواغيبلا ءالؤه وأ دورقلا ءالؤه لأستو
 !؟ مالسإلا لظ

 يرورضلا نم سيل ةسيلحم بابسأل اب روأ يآ ةرورض داحلإلا ناك دقل
 ةديقعلل ةيبروألا ةسينكلا اطعأ يلا ةروصلاف . ناكم لك ين رركتت نأ

 ءاملعلا قيرحتو « ملعلا ةكرحل ةسينكلا قثخو « ةهج نم ةيحيسلا

 نم ءأمسلا ةملك ماب سانلا ىلع بيذاكألاو تافارخلا ضرفو + میریذعتو

 نم ركفلا رارحأ ىلع ًاضرف داحلإلا ضرف دق كلذ لك .. ىرخأ ةهج
 نيبو <« لاب نام إل يعيبطلا يرشبلا هاجتالا نيب مهرئاس قزمو « نييبروألا
 . ةيبيرجو ةيرظن نم ةيملعلا قئاقحلاب ناع الا

 ايش لاكشإلا اذه نم ساتلا هب صلخب ًابرهم ةيعيبطلا ةركف تناكو
 يذلا كسمإ يذح : ةسينكلل نولوقب نييبروألا نأكف . صالخلا نم

 ‹ ةيغاطلا ةيروتاتك دلاإو ةقهرملا تاواتإالا انيلع نرضرقتو « همساب اننيدبعتست
 دبعتنو كنت نأ هس ناسم الا انيضتقب يذلاو < تافارخلاو ماهوألاو

 ؛ لوألا هلالا صئاصحخ مظعم هل « ديدج هلإب نمون فوسو .. نيهرتنو
 ةيقلحخ تامارتلا مهيلع هل سيلو « سانلا دبعتست ةسينك هل سيل هلإ هتكلو

 . دويقلا لك نم ءاقلط هباحر يت مهف < ةيدام وأ ةيركف وأ

 ؟ داحلإلا ىلإ انتجاح اف مالسإلا يف نحن أمأ

 ثانئاكلا قلحخ يذلا وه دحاو هلإ . نهذلا رسي لاكشإ ةديفعلا يث سيل

 . هتاملکل بقعم الو هل كيرش ال هدحو اهعجرم هيلإو <« هدحو اهلك

 ! لقاع يلع فلت نأ يبني الو دحأ الع فلتخب ال ةحضاو ةطيسب ةركف
 كلم نيدلاف : ابرو يف اوناك نيذلاك « نيد لاجر « مالسإلا ي سیلو

 ةيركفلا هتالهؤمو هتعيبط هقبطت ام ردق ىلع لک < هتم نولبلب . عيمجلل

 سالا مركأو « اولمع امم تاجرد لکلو ١ نوملسم عيمجلاو « ةيحورلاو
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 وأ لماع وأ سردم وأ سدنهم هنآ هتفيظو تناك ءاوس « مهاقتأ هللا دنع
 رغب متت اھلک تادابعلاف ۔ فرحلا هذه نيب نم ةفرح نيدلا سيلو . عناص

 يعيبطف مالسإلا ين يعيرشتلاو يهقفلا بناجلا اأ . نيدلا لاجر ةطاسو
 نكلو . مكحلا هيلع موقي يذلا روتسدلا هرابتعاب سانأ هيف صصختتي نأ

 لك ي يعيرشتلاو يروتسدلا هقفلا ين نيمصختلا لك تقوم وه مهفقوم
 ًازايتمإ الو ساتلا ىلع ةطلس هذه مهتفصب نوكلع ال « دالبلا نم دلب
 نيدذلاو . يبسحف اهؤاهقفو ةلودلا وراشتسم مه اساو . میل ۲ ًاقبط »

 وا مسالا ! ڭم !ومستي نأ ي رآرحأ ۲ ءاملعلا راک ةتيه ١ مهسفنأ نومسبي

 سالا رمأ نم نوكلع الو . دحأ ىلع ناطلس مه سيل نكلو . هريغ

 ةطلس سيل هنکلو ييد د يملع دهعم رهزألاو . ةع رشلا دودح يق الإ اعيش
 ساتلا دحأ مهف + يب نعطي نأ هکلم ام لکو < مذعت وأ ءاملعلا قرحت

 نأ نوكلم اي سالا نال ب كلذ ي رح وهو. هر * لع و نیدلل

 ًاركح سيل نيدلا نأل . مهءارآ !وئطخيو نيدلل رهزألا لاجر مهف يف اونعطي

 . هقيبطتو همهف نسحي نمل وه امنإو <« ةئيه الو دحأل

 نو « نيواودلا يف « نيدلا ءاملع » رشتن نل يمااسإالا مكحلا موقي نحو

 رثش نكلو . ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع همايق الإ ءيش مكحلا ماظن ي ريغتي
 نوثشو < ءابطألا دي يف بطلا نوثشو « نيسدنهملا دي ين لظت ةسدنهلا
 وه يمالسإلا داصتقالا نوكي نأ طر ىلع ) نييداصتقالا دي يت داصتقالا
 . مكحلا نوئش لك ي اذكهو اذكهو ( عمتجملا مكحي يذلا

 قيرط ين فقي ام يمالسإلا ماظنلا الو ةيمالسإلا ةديقعلا ي سيلو
 ملف . نأشلا اذه ين مكحلا يه خبراتلا عئاقوو « هتاقيبطتو هتايرظنب ملعلا
 حيحصلا ملعلاو . ةيملع ةقيقح فشتك | هال بذع وأ قرح ًالاع ناب عمسن

 ,is ءيش لك قلخ يذلا وسه هللا نأ يف ملسملا ةديقع عم ضراتي ال

 ضرألاو تاومسلا ين اورظنب نآ ساشال مالسإلا ةوعد عم ضراعتي
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 ءاملع نم رثك هللا ىلإ ىدتها دقو . هللا ىلإ اودنہيل اهقلخ ي اورکفتيو

 . حيحصلا يملعلا ثحببلا قبرط نع مهسقتا نيدحلملا برغلا

 ةوسهش نوكت نأ الإ ؟ داحلإلا ىلإ وعدي مالسإلا يف نذإ ءيش يأ
 ؟ نيرمعتسملا ةداسلل ىمعألا ديلقتلا

 دئاسقعلا دض اوبتكي نأ يت ًارارحأ اونوكي نأ نوديري مہلإ نولوقي

 اوعقي نأ نود انم للحتلا ىلإ مهوعديو سانلل اهوفخسي ناو « تادابعلاو
 . نولاقلا ةلثاط تحت

 اعإو ء هتاذ يت ًافده ىقمحلا مهفي امك سيل اذه نإ ؟ اذل نكلو . معن

 ريرحتو « ةفارخلا نم ركفلا ريرحت وه رحتآ فد ةليسو اب روأ يت ناك وه

 £ ناعالا لظ ي فلذتو هب رجلا مله نوکلع اوناک داف , نايغطلا نم سالا

 ؟ هقيشحت نوديرپ يذلا فدا اه

 يه كلت ۽ عدار رغب ةبسنجلا يضرقلاو يقاخلا لالی الا نودي رب

 مميدوبع هب نوطغي ًاراتس الإ يركفلا بناجلا سيلو . ةلأسملا ةقيقح
 نآ فلكم مالسإلا سيلو . ركشا رارحأ مبنأ نومعزب مث « تاوهشلل

 . تاوهشلا

 ةلودلا نأل . هعبطب يروتاتكد مالسإلا ي مكحلا ماظن نإ نولوقيو
 مساب « نيدلا مساب اهكلم اهنأ ًاءوس رمألا ديزيو « ةعساو ةطلس المت هيف

 ناطلسلا اذه يرغيام لهسأ اف . ناطاس سانلا سوفن ىلع هل سدقم ءيث

 ء يآرلا ةيرح قبتخ اذهب و . ءامهدلا اه منتست ام لهسأ امو « ةي روتاتك دلاب

 ؟ نيدلا ىلع بيرغلا لوقلا اذب اوءاج نبأ نف
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 اذإو » : هلوقو ؟ ' ٩ مهنيب ىروش مهرمأو » : لجو رع هللا لوق نمأ
 . "؟ ۾ لدعلاب اومكحت نأ سائلا نيب ممکح

 هل لوقف « هوموقف ًاجاجوعا ي متدجو لافد : رمح لوه نس ما

 « فيسلا دحسب هانموقل ًاجاجوعا كيف اندجو ول هللاو » : نيملسملا نم ىلجر
 ؟ ؟ فلل ىلع هللا دمي و ىضريو رمع طبتغيف

 يأ ين موقب نأ نكمبو « خيراتلا ين نيدلا مساب نايغطلا دجو معن
 راستس وسه هدحو نيدلا نإ وشي يدسلا اذ نم نسکلو . ةفو

 دقل ؟ نيلاتسو ؟ نيدلا مساب ىغطي ناك له ؟ رلتهو ؟ ضرألا ي نايخطلا
 تلاقو  هتوم دعب - نيلاتس ةيروتاتك دب انا ةيسورلا ةفاحصلا تفرتعا
 ؟ وکنارفو ! ررکعی نأ زوج ال ًاطف ًایسیلوہ ًاکح ایسؤر مکحپ ناک هت

 ىستوامو ؟ ةينطولا نيصلا ين كش ياك ناشو ؟ ايقيرفا بوج ي نالامو
 ىأر دقل ! ؟ نيدلا مساب نوغطي ءالؤه للك ؟ ةيعويشلا نيصلاي .جنوت
 « خسسيراتلا تایروتاتک د مشب نيدلا ناطلس نم «ررحتلا د ترقلا اذه

 يف نيدلا ةسادق نع اهعابتأ سوفن يث ةسادق لقت ال ةعمال یر تاناړنعب

 . نىنمۇملا سوفت
 ركفلا رسح ناسنإ اهاضري امو « ةيروتاتك دلا نع دحأ عفادي امو

 ن اخ ق رارقإلا يضعقت ركفلاو عبطلا ةماقتسا نكلو . ريمضلاو
 ںکع لیمج ینعم لک نا قحلاو . تاوهشلاو یوملا عم لیم نود

 شا ا ا ساب تیکترا دقو ةيصخشلا برالا ءاضقل هءأرو رتستلاو

 ايربألا نجس روتسدلا مسايو ؟ ةيرحلا يقلت له ةيسنرفلا ةروثلا يق مئارجلا

 [۳۸] یررشلا ةروس ()
 [eA] ءاسشلا ةروس (۲إ

AY 



 يف ًاقح نايغطلا ماق نيدلا مسابو ؟ ريتاسدلا يغلن لهف « اولتقو اوبذعو
 نأ ول ًالوقعم ًابلطم نكي اذه ناک ؟ نیدلا يغلن نأ كلذرربي لهف ضرالا

 قدصي لهف . نايغطلاو ملظلا ىلإ يدوي همظنو هميلاعتب « هتاذ ي نيدلا

 نيملسملا نيب ال  قلطملا لدسعلا ةلثمأ نم برض يذلا مالسإلا ىلع كالذ
 كئلوأ ىتح هب رقأ ام ء نيبراحملا نم مهئادعأو نيملسملا نيب لب « مهدحو
 ؟ خيراتلا رادم ىلع ةرتف نم رثكأو ثداح نم رثكأ ين ءادعألا

 اب يداتي يلا ةيرحلا ردقي ًانمؤم ًابعش ءىشنن نأ نايغطلا جالع اإ

 هدح دنع هب فقيو <« ملظلا نع مكاحلا دصيف « املع صرحيو نيدلا
 نم لعج يذلا ماظنلا لشم كلذ ىلإ فدمب ًاماظن نأ بسحأ تسلو . موسرملا
 : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقيف . ماظلا منك احلا مبوقت بعشلا بجاو

 دنع داهملا مظعأ نم نإ ١ : لوقیو « '.. هریغیلف ًارکنم مکنم یر نم
 .. ١ " رثاج مامإ دثع لدع ةملك هللا

 ملعت وه أاعإو . نيدلا ءاغلإ سيل نويمدقتلا اهيا ررحتلل نذإ مكقي رط
 اهميمص ي اہإو . نيلاظلا موقتو ملظلا نم رقنت يلا ةرئاتلا حورلا هذه سانلا

 . نيدلا اذه جورا

 . هيلع قفتم 43
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 بعشلا نويفأ نيدلا

 . سکر ام لراک ةلوق كلت
 نودیریو . هءارو اپ وددرپ يمااسإالا فرشلا ي ةيعويشلا ةاعدو

 اوناك اعر ةيعويشلل نيلوألا ةاعدلا نم هريغ وأ سكرام لراكو
 يأ ةصاخلا تاساللا بسب « هلاجرو نيدلا لع مرو ي نیروذعم

 اسور و ۽ اب روا ف هراودأ عشبآ لث عاطقلا ناك دقف . كانه مهتهجأو

 لسلاب نيياللا توعرو ٠ ماع لك ًاعوج فولألا توعإ ثيح « صاخ هجوب
 كلذ للك .. لثام ددع ىلع يضقب عيعصلاو < ضارمألا نم هريو
 رجاف فرت يت نوشيعيو ء نيحداكلا فذثلوأ ءامد يئ نولي تويعاطقالاو
 رطح .اذإف . عاملا ناولأ نم بلقلا ىلع رطح ام لكب هيف نوعتمتسي
 ساسحإ درج اوسي نأ مه رطح اذإ لپ « مهسوۆر !اوعفري نأ نيحداكلل

 كبرض نم ١ : ممه نولوقي نيدلا لاجر عرسأ « هيف نوشيعي نيذلا ملظلاب
 « ًاضيأ بولا هل ةلرتاف كءادر ذحأ نمو ء رسيألا هل هل ردأف نعألا دخ ىلع
 نص هب موما ا < الاب مهسا نع وا مہ روٹ نع مورد ًاوبهذو

 . ءاقشلاب نيضارلاو « ملظلا ىلع نيرباصلل دعأ يذلا ةرحنآلا ين
 يعاطق الا هديس يصع نف . ديدبتلا حلفيلف ةديعبلا ينامألا حلفت : ادا

 تناك اہتاذ ةسينجلا نأ رك دنلو . نيدلا لاجرلو ةسيكللو هلل صاع وه

 اال مهدہعتس ضرألا قیقر نم نییالم اه ناکو عاطغإلا تاوڌد نم
 بعشلا دض فارشألاو رصيقلا فص يث فقت نأ اسيعيبط ناكف « صاخلا
 ةروثلا نالو ¢ نیسفاکلا دص دحاو رکسعم ايم كاللا نأل . حفاكلا
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 فارشألا نم اوتاك ءاوس ءامدلا يصاصم نم ًادحأ يفعت نل - موقت موي
 . نيدلإ لاجر نم وأ

 ‹ نيرئالا ىلع ًالعف تابوقعلا عقوتلف اعم ديدمتلاو يفامألا حلفت مل اذإف

 . هللا تايأب نيدحلملاو نيدلا ىلع نيجراخلا بيدات مساب عقوتلو
 اهلحسم يق ةلوق تناكو . كاته بعشلل ًايقيقح اودع نيدلا ناك انه نمو

 ! كانه .. « بعشلا نويفأ نيدلا ١ : سكرام لراك اطاق يلا كلت

 نيدلا لاجر » كلسم ىلإ نو ريشي يمالسإلا قرشلا يت نييعويشلا نكلو
 < بعشلا نم نيحداكلا باس ىلع ناطلسلا يوذ ءاضرتسا ي « نيفرتسملا

 « يلظو ناوه نم هيف مه امع اضرب ء نيرباصلل تدعأ يتلا ةنحلاب ءالؤه ةينعو

 لاجر ضعب نس ناک اع ًالثم نودهشتسیو . نونمآ مهو نومرجملا جمتسیو

 نوعديو « حاصلا كلاب هنوبقليو هدي نولبشي اوناك « قوراف دهع يت رهزألا

 مالسإلا ماعم نوقيزيو < مهجازم ىلع نآرفلا تايآ نولوؤيو « هل

 حفاكلا عشا منو ۾ هناطلس تبث ام فالتو هذه نم اوج رختسيل

 ةعاطلا بجوت يلا هلا رماوأ ىلع نيجراخ اوربتعا الإو « هيلع ةروللا نم

 ! « مکنم رمألا يلوأل و

 رمأي هتأذ مالسإالا نآاهادژم ةبش ةقيقحلا هذ تويعويشلا طاع مث

 8 | ضعب ىلع مکضعب هپ هلا لضف ام اتمت ت الو » : لوقب ذإ شحفلا اذ

 ةايحلا ةرهز منم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت الو » : لوي وأ

 لکک نذإ مالسإالاف ۲ ۴ یقبآو ريخ كبر قزرو . هيف مبتفل ايندا

 . ثيدحلاب اهوانعن نأ دیر يلا ةهبشلا انهو . نيحفاكملا ردخب تويفأ « نيد

 دق نيفرتحملا نيدلا لاجر نم نئاشلا كولسلا اذه له ثحبن نأ دير

 مهلثمو ‹ حيحصلا نيدلا رمأ نع منم قوسفوه مأ « هتاذ نيدلا هب ىحوأ

 )١( ءاسلا ةروس ]"[ .

 )( ء [۳173 هط ةروس
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 مههابج اورفع نيذلا نييفحصلاو باتكلاو ءارعشلا نم قساف لك لثمك هيف
 عاملا نم ءيمب اوعتمتسيل « سنئدلا ي مہتمارك اوغرمو « بارتلاب
 . مارح عاتم هنأ نع ًالضف لئازلا

 شحفأو ربكأ ءالؤه نيدلا لاجر ةعيرج نأب عانتقالا دشأ عتتقم انأو
 يف نأل < نيقزترملا نييفحصلاو باتكلاو ءارعشلا نم قاسفلا ةمب رج نم

 ةقيقحو <« نيدلا ةقيقح نوفرعيو « هتايآ نولتي مهو « هللا باتك ميديأ

 ء راثلا الإ ميلوطب ي نولك أي امو ًاليلق ًانم هللا تايآب نورتشي مهو مهفقوم
 هئولوقي ام لك نو . نيد لاجر مالسإلا ين سيل هلأ ررك أف دوعأ ينكلو
 ةقيقحب لهجلا نم هتءاج بعشلا اذه ةبيصم نأو . مالسإلا ىلع ةجح سيل
 ةمبن ضحدل يفكي هنأو - ! سانلل مالسإلا رماوأ نم لهجا سيلو  هنيد
 يت يه ةيغاطلا دض تراث يلا ةكرحلا نأ يمالسإلا نيدلا نع ريدخسلا
 هدوجو ىلع اهرطحل قباسلا كللا سحأ يتلا < ةينيدلا ةكرحلا اهتقيقح
 نسكلو . هيلع يضقت نأ لبق اهسافنأ متكل تالقععملا حتفو اهترعاد لتقف
 . ديرب ناک ام ریغ دارا هتل

 نأ رك ذن نأ كلذك ىفكي امك . ةلهاجلا ةہبشلا ضحدل اذه يفكي
 . نيدلا يو نم تناك يمالسإلا قرشلا يأ ةيريرحتلا تاكرحلا عيمج
 . نيدلا ءاملع ةكرح تناك يسنرفلا لالتحالا دض يرصملا بعشلا ةكرح
 . ينيدلا معرلا مركم رمع ديسلا اهدئار ناك يلع دمحم ملظ ىلع ةروثلاو

 معز وهو ريبكلا يدهملا اهميعز ناك نداوسلا يت زيلجإالا ىلع ةررثلاو
 ًاسهلك برملا يف نييسلرفلا ىلعو « اييل ي نايلطلا ىلع ةروتلاو . ييد
 ىلعو نيدلا مسا ةررث تناك ادنلوه ىلع نييسينودنإالا ةروثو . ةينيد تاك رح

 . نيدلا ساسأ

 ةوعد ال . ةيريرحت ةوق نيدلا اذه نأب دهشت ةروث ناكم لك يآ
 ةعقاولا ةقيقحلا هذہب يفتكن ال اتكلو . ناومإو ملظلاب ىضرلاو ءاذخیتس تال
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 ريدختب قلعتت يلا ةلهاجلا ةيشلا ةشقانم ي يضع لب <« ةلالدلا ةحضاولا
 يهو ۽ لداعلا يداصتقالا ميزوتلاو ةيعاتج الا ةلادعلا بلط نع نيحداكلا

 . نيعويشلا ةنسلا هک ولت ام مه

 ةه « #

 لسع مكضعب هب هللا لضف ام اونمتت ت الو ١ : ةيآ ي تورسفملا لوقي

 ا اجلا متت اا : تلاق ةأرمإ نأشب تلر اهنا ۲ ضعب

 نع دوعقلا عم غرافلا ينمتلا نع يهل الإ ليقو ؟ ءاسنلا كلذ نم مرحتو هللا

 لمع جاتنإ نود ہ فرحنم روحش وهو  دسحلا لأ يدوي هلال < لمعلا

 ‹ لضفلا هب ولاني ام !ولمعي نأ سانلل ةوعد اهنأ يأ . عومجملا هنم ديفي

 . ڭودعاق مهو !وئمتب نا لدي

 ؛ .. منم ًاجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينبع ندمت الو ١ : ىرخألا ةيآلا اأ

 ااحصا راک! لا وعدت دق يلا « ةيدالا عقلا ىلع ءالعتسالا ىلإ ةوعد يهف

 لوسرلا ىلإ هجوم حجرالا ىلع ابف باطخلاو . اهم نيمورحملا نيعأ يث
 ةابحلا عاتم نم مهيديأ يث نيذلا نب رفاكلا نأش راغصإلل ملسو هيلع هللا ىلص
 داو يآ يهف . يوقلا قحلا نم هعم اع منم ىلعأ وه هنكلو ء ريثكلا ءيشلا

 ! نويحطسلا اپنم همهفي ام ريغ رع

 ةيعويشلا نأ نوملعي اوناك مالسإلا ردص يف نيرسفملا ءالؤه نأ رهظيو
 هنع نوضني اوماقف « مالسإلا نومہتيس اتاعد نأو ء ماع فلأ دعب رهظتس

 ءارالآ هذه اوديأف < هتهجو نع قحلا لوحت يلا ريساضلا نولحتنيو ء ةمہتا

 ! نييعويشلا ريغو نييعويشلا ىلع يفاكلا درلا لمحت يلا

 ىضرال وعدت اههابشأو تايآلا هذه نأ ًالدج ضرتفن نحن كلذ عمو

 ؟ ةوعدلا هذه حصت ىم . نيرحلآلا دي يق ام ىلإ علطتلا مدعو عقاولاب

 ؟ اتعاطإ نیعتت ینو
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 ذحؤي قيرافتو ءازجأ لعجم الو « هلك ذحّوي نأ يغبني مالسإلا نإ
 . رخألا ضعيلا كريو اضعب

 دنع ام ىلإ اوعلطتي الو اوربي نأ نيمورحملاو ءارقفلل ةوعدلا هذهو

 ةوعد رخآلا بناجلا نم اهلباقتو . ناريملا ينفك ىدحإ يه « ءاينغألا
 لبيس يف اهوقفني لب « مهاومأب اورثأتسي الآ ءاينغألا ىلإ اتم دشأ وأ اهلثم
 ةرثالا هذه ىلع ةرحخالا يل باشلا نم ماني اع ديدش مم ديدہتو ؛ هللا

 . ةضيغبلا

 ي قافنإ : ناتنزاوتم ناتفكلاف عضولا اذه ىلع ةلأسملا ىلإ انرظن اذإف
 يف دقحلا نم سفنلا ةفاظنبو ‹ علطتلا لذ نع ةماركلاب ظافتحاو بناج

 مالسلا عم ىشمتي يسفن مالس يف عمتجملا شيعي كاذو اهيو . رحلآ بناچ

 مورحمو اسشه فرتم دجوي الف ‹« حيمجلا ىلع ةورتلا عزوي يذلا يداصتق الا
 نكع ىلا ةددعتملا هروصو « قافنإللا ١ نع لبق نم انثدحت دقو . كانه

 باب ين اهلخديو ء ناسحإلا ةفص اهنع ىقني ام ثيدحلا رصعلا يق ذفنت نأ
 نم ةلأسملا هذه ىلإ ةدوعلا ىلإ جاتحن الف . ميركلا يئاسنإلا نواعتلا
 نوكي نلف ةروصلا هذه ىلع عمتجملا شيعي نيح هنإ : لوقن انكلو « ديدج
 نورمؤي يداصتقا نامرح وأ « هب ءاضرلا نيمولظلا نم بلطي ملظ كانه
 . . هل عوضخىلاب

 فيلاكت لمحتو « قافنإلا ين ممجاو نع ءاينغألا لكني نيح امأ

 نيمورحملاو ءارقفلا وعدي يذلا اذ نف ء بعشلا عومجمل ةيعاتجالا ةمدخلا
 1 ؟ نامرح نم هيف مه ام يضرلا فا

 ؟ كلذ عنصي مالسإلا
 ‹ هثحفاكم نع نيدعافلا « ملظلاب نيضارلا ددم يذلا مالسإلا

 ؟ ةرحلاو ايندلا ي ريصملا ءوسب
 : اولاق ؟ متتک مف اولاق : مهسفنأ يلاظ ةكئاللا مهافوت نيذلا نإ »
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 اورجاتف ةحساو هللا ضرأ نكت ملأ : اولاق . ضرألا يف نیفعضتسم انک
 لاجرلا نم نيقعضتسلا .YH ًارصم تاسو توج مها فكعلوأف ؟ ایف

 گلا ىسع كعلوأف ؛ اليس نودت الو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو
 « 'ًاروفغ ارفع هللا ناكو « مهنع وفعي نأ

 ماظلاب ناسنإلا ىضري نأ عرج راذتعا ايف عفتي ال ةيرج نذإ اج

 اوضر نيح « مهسفنأ يلاظ مهيمسي نآرقلاو . ضرألا يت فيعض هنأ ةجحب

 ام لكي هقيقحت ىلإ مهاعدو « سانلل ها هدارأ يذلا ميركلا حضولا ريغ اه

 . هج نم نوعیطتسب
 ديحولا ليبسلا يه تسيلو ةصاخ ةبسانل تناك ةرجملا ىلإ ةوعدلاو

 نأ انه دير ام . بناب يناس ىرخأ لبس تاعامجللف . ملظلا ةهجاول

 يه هتب وقع نوک نأ دحس ىلإ « ملظلاب ىضرلل مالسإالا عاظفتسا دكؤت

 ةليح نوعيطتسب ال نيذلا « ةقيفح نوفعضتسلا الإ اهنم وجدي الو « منهج
 نم ةرذ كلم دحأ داهجملا نع دعقي ال يكل كلذو . ًاليبس تودتبي الو
 . داهجلإ ىلع ةردقلا

 الب ملظلا نوئمتحي <« ممر ال کورت اوسی تیس نوفعضتسلا اما

 ناودعلا مفدو مهاببس يق داهجلل ةوعدم اهلك ةيماللسالا ةمالاف . رص

 ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسلاو هلفا ليبس يف نولتاقت ال مكل امو » : مهنع

 « "اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ اتبر نولوقب نيذلا « نادلولاو

 هنع نوتکسپ مٹ مبترثك ىلع وأ سانلا نم ةفئاط ىلع عقي ال ملظلاف

 نع هودریو ماظلا اوحفاکب یتح مہنع هللا یضرپ نلو . مہلع هللا یضریف
 . نيمولظملا

 دوجوب يأ « بسحف ةديقعلاب ةصاخ تابآلا هذه نأ ضعبلا نظ اع رو

 , [۷د] ءاستلا ةروس (۲إ
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 رئاعشب مايقلا مدعو هللاب كرشلا ىلع مہلورب نيكرشم طسو ي نيملسم
 . ةيمالسالا ةدابعلا

 ةيعا ج أا مظنلا ذيفنق نيبو ةدابعلا رثاعش نيب قرفي ال مالسإلا نجلو

 نوكي نأ نيب قرفي الو . ةديقعلا هذه نع ةعرفتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 ي ًارافكو مسالاب نيملسم وأ « لعفلاو مسالاب ًارافك اهذيفنت توعتع نيذلا

 '  نورفاكلا مه كتلوأف هتل لزا اع مکحی مل نمو د : رمآلا عقاو

 نأب رمأيو « ءاينغألا نيب ةلود » لاما نوک الاب رمأي مالسإالاو

 ميركلا لمعلا داحإب امإ : ةنكمملا قرطلا لكب اهاياعر ةلودلا لفكت

 نع رجعلا ةلاح يت لالا تيب نم مهلع رشابلا قافنإلاب اماو < مسه

 _ لبق نم اهانركذ - ةنيعم تائامضب مالسإلا يبث رمأيو . لمعلا نع
 ين المع يدؤي نم لك ىلع ساسيقلاب قبطنت يهو « ةلودلا يفظومل ةيسنلاب

 سالا ناعإ مت ال نيدلا اذه نم ءزج كلذ لكو .. ةماع وأ ةصاح ةسإوم

 رك دت يلا ةفلاسلا تايالا قبطلت هيلعو . هديفنن ىلإ اوعسيو هب اورق ىت
 . هنوحفاكي الو اذه نولبقي نيذلا « ممسفنأ يلاظ » مكحو ملظلا

 ىنعملل ةعاطإ يعاتجالا ر ر نو ادارت دق ساتل نأ ضر فتو

 ىلع مکضعب هپ هللا لضف ام اونم الود : وقت ييلا تايآلا نم مهوتملا
 يدلا اف ١ م اوز هب اتسم ام لإ ایم ر الوو وأ ۲ ضعب

 ؟ لاف دنع ٹالحیپ
 امنولوادتي سائلا نم ةسصاحخ ةف دي ي لاومألا سدكتت نأ تدحي

 ( ةيلامسأرلاو عاطق الا ي ثدحب امک) عرمجللا اہم نومرحیو مهني امف

 . 4 ءاينغألا نب ةلود توکي اليك ۾ : هللا رمال تلا هنآل ركتم فللذو

 يأ مهسفنأ ىلع اهوقفني وأ « لاومألا هذه ءاينغألا سبحي نأ ثدحيو

 . [£ £] ةدئالا ةروس اإ
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 نورتكي نيذلاو » : ركنم يهف ىلوألا تناك ناف . تاذلمو فرت ةروص

 الو '« ملأ باذعب مهرشبف هللا ليبس يه اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا
 كلدك ركنم يهفةيئاثلا تناك نإو . هلا يضرب ال ركنم ىلع الإ باذع

 رفكلاب نيفرخلا مصت اهلك « نآرقلا ين ًادج ةريثك فرتلا مرحت ينلا تايآلاو

 متلسرأ اب الإ اهوفرتم ىلاق الإ ريذن نم ةيرق يق اتلسرأ امو » : قوسفلاو
 اف اوقسفف اهيفرتم انرمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإو» ... « "نورفاك هب

 باحصأ ام لاشلا باحصأو » .. «" اريمدت اهانرمدف لوقلا ابيلع حف

 مهلإ ٠ ميرك الو دراب ال « مومحي نم لظو + يمحو موم" يت : لامشلا
 . * « نیفرتم كلذ لبق اوناک

 يعايجالا ملظلا ةحفاكم نع سانلا دوعق نم جتني نأ نذإ نك ال

 ركنملاب اضرلا ىلإ سانلا وعدي هنأب مالسإلا متي فيكف . ركنم الإ
 ن٠ أورفك نيذلا نعل ١» : لوقب هلاو ! هلا ةاضرم ءاغتبا هيلع توكسلاو

 اوناكو اوصع اب كلذ ميرم نبأ ىسيعو دواد ناس ىلع ليئارسإ ينب

 ˆ + نولعفب اوناک ام سئل ‹ هولعف رکلم نع نوهانتپ ال !وناک . نودتعی
 رفكلا تامالع نم ةمالع هنع يحانتلا مدعو ركدملا ىلع توكسلا لعجيف

 مكنم یأر نم ١» : لوقی لوسرلاو !؟ هباقعو هتنعلو هبضغخ بجوتست هللاب
 مامإ دنع قح ةملك هللا دنع داهجلا لضفأ ٠ : لوقو . ١ هریغیلف ًاركتم

 مك احلا اهنع ىضريو عمتجملا يئ تاركنلا هذه ثدحت نلو . ۲ رئاج

 ءاغتباو هللا لیبس يئ ًاداهج هتمواقم بج ًارثاج ًاماءإ ناک الإ اہیف ببسشی وا

 | هللا ةابضرم

 )١( ةبوتلا ةروس ]۷4[

 ]۳٤[ ًأبس ةروس (۲)
 . ]1١[ ءارساالا ةروس ()

 ع١٤ ¬ ]١£ ةعقأولا ةروس (4)

 . 4 - ۷۸ ةدئالا ةروس (ه)



 ماظل نع یضرلاب رمأب هنأ ىلع مالسإلا مهف زيجج يذلا كلذ لقع يأ

 ميطتسي الو مهفي نأ عيطتسي ال فرحنم لقع الإ « نامرحلا ىلع توكسلاو

 ؟ تارهشلاو وما نم صلختلا

 ىنمتلا نع يسهلا ىلإ لصفلا لوأ يت اهاندروأ يلا تايآلا فرصنت اعنا
 يف دحأ عيطتسي ال اعم ىضرلا ىلإو + جتنم لمع هبحصي ال يذلا غرافلا
 . سانلا نم دحأ الو عمتجملا الو ةلودلا ال : هريغب نأ ضرألا

 « ساتلا باجعإو ةرهشلا هل تزاح ةبهوم بهو ًاناسنإ نأ ضرغتلف
 اف . هتبهوم لئم كاع ال رهو ةرهشلا هذه لثم ىلا ًاقوش قرحتب رخو

 دقح لإ لوحتي نأ هعنمو < قوشلا اذه ءاضراال ىرت اي ةلودلا هعنصت يذلا

 ؟ ! اهعناصم دحأ يل ةبهوم هل ةلودلا ٠ عنصت له ؟ ضیرم

 ىرحأو . نويعلا اهعبتتو ةدئفألا اه وفبت ةليمج ةلاسلإ نأ ضرفنلو
 يذلا اسف < لامجلا ىلإ علطتتو باجعإلا ىلإ فهلتت انكلو اهامج اه سيل
 ؟ اهدشنت يلا « ةاواسملا » اهحنمتل اهيلإ همدقت نأ ةلودلا حسي

 لافطألا نم نابجني وأ « بحل اب امهنيب اميف ناعتمتي نيجوز نأ ضرفتلو
 ابجلي من وأ < قاغولا امه بكي مل نيرحآو « امهسفن دعستو امهنيع هب رقت ام

 اهلك ضرألا یوق عنصت اذاف ‹ ثيدحلا بطلا تالواحم مغر لاغطألا

 ؟ بابلا اذه ين هنادقفي امع امهضيوعتل
 الو ةيداصتقالا لولحلا هلحت نلو . ةايحلا ي ًادج رك هلاثمأو اذه نإ

 نمف . ةيداصتقا ريغ قب هرهوج ين قلعتي هنأل < ةيعانجالا ةلادعلا رشن
 مساولا هللا قزر ىلإ نانئمطإلاو « ىضرلا ىلإ ةوعدلا الإ نذإ هلحب يذلا اذ
 نامرح ييزو ٠ ضرألا سيياقم ريغ ىرخأ سيياقعم سائلا ردقي يذلا
 ! ؟ ءامسلا ميعنب ضرألا

 نإ لوقب يذلا نم .. هتاذ يعاجالاو يداصتقالا ناديلا يت لب

 دالب نم دلب يأ ين ؟ ضرألا عقاو ي قبطت نأ نكمأ دق ةقلطملا ةاواسملا
 نأ ضرفنلف ؟ بصانملا ميمج تواست وأ روجألا ميمج تواست هلک ماعلا
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 ني قارت وهف . قوتلا يظع حومطلا دیدش ينييفوسلا داحتالا ي لماع
 میمج هئاطعإ مغر كلذ نود لوحت ةيلقعلا هبهآوم نکلو 4 ًاسدنهم ْنوکي

 لمعلا ةدحو دعب ةقاط همسج يق دجي ال ًالماع نأ وأ . ةلداعلا سرلا
 حم هتكلو « ًابفاضإ ًارجأ هيلع ذحأي ياضإ لمعب موقيل لوألا ةيرابجالا
 عم ي هقفنب دئاز رجأ نم يوقلا رعآلا هلاثي ام ىلإ ًاقوش قرحشي كلذ
 دعس نأ میطتسي فبكو ؟ كلذو اذه ةلودلا هكلمت يذلا ام . ةايحلا
 یک و ۽ ري رملا دقفحلاو مئادنا عل علطتلاو رمتسملا قلقلاب ةبوشم يهو هتايحب
 حیطتسي ايار يل ةحارتلا نادشتو هللا ةمحر ىلإ علطتلا رغب -
 راتلاو ديدحلابأ ؟ عومجملا هدهج نس ديقتسيلا ؛ يځبني امک هلمع يدوب نا

 ؟ لابقإلاو اضرلا نم يلحاد عفادب م ٤ ریل

 اضرلاو 4 ةعورشلا تابغرلا نیفحیل لمعلا ٍ مالسإلا ةوعد يه هة

 ناف « هرييغت نكع, يذلا ملظلا دجوي نيح امأ . دحأ هرييغت عيطتسي ال اب
 نمو » : هميطحتو هيلع ةروثلاب ملظلا اذه اوليزي ىتح سانلا نع هلا يضرب

 « ' ًايظع ًارجأ هيتؤن فوسف بلغي وأ لتقيف هلا ليبس يف لتاقي
 نلف « بعشلل ًانويفأ نوكي نأ حلصب نيد اهلك ايئدلا يف ناك اذإف

 ؛ هتاولآو هروص معيمجب ملظلا حفاكي يذلا « مالسإلا وه نيدلا اذه نوكي
 . باقعلا رشب ملظلا نولبقي نيذلا رذنيو

 ۰ Y1 ءابسشلا ةو }%9{
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 ةيفئاطلاو e مااس الا

 ًامئاد اهنع لاقي ةلأسم مالسإلا مكح نم ةملسملا ريغ فئاوطلا فقوم
 نيب ةلدفلا عوقو ةفاخم ايف ثيدحلا سائلا بنجنيو < ةقيقدو ةكئاش اهنإ

 نيملسملا ریو نيملسلا

 يليبو ٠ يسفن نيبو ينيب ةلماكلا ةحارصلا ىلع تدوعت صخش ينكلو

 قرشلا ي نييحيسملا لاسا نأ بح ا ةلماكلا ةا رص هڈپس و سانلا نيبو

 مأ صوصتلا نوشخب له ؟ مالسإلا مكح نم نوشي يذلا ام : يمالسإلا

 ؟ تاقيبطعلا نوش
 نيدلا ين مكواتاقي مل نيذلا نع هللا مكابي ال » : لوقتف صوصتلا امأ

 بسحب هللا نإ . مهيلإ اوطسقتو مهورت نأ مكرايد نم مكوجرح ملو
 . 4 ' نسا

Ê ٍ 8چ 2  

 ‹ مش لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو » : لوقتو

 , « " باتكلا وتوأ نيذلا نم تانصحملاو ١ تانمؤلا نم تاتصحملاو
 . « اتيلع ام مهيلعو اتل ام مم ۽ : ماعلا يهققلا اديللاو

 نيملسملا نيبو مهنيب ةاواسملاو ؛ مهتلماعم ي لدعلاو مهب ربلاب رمت يهف
 ماظنب یلعتت ا! 4 ةي رف وأ ةدأبعب یلعتت ا يلا تابجأولاو فوقحلا ف

 طباو رلا قيئوت ىلإ ىعست نأ كلذ ىلع ديزتو . هيف نيطاولا قوقحو ممشجملا

 نيب الإ نوكت ال يهو « ةيراشملاو ةلك الأو روازتلاب نيملسملا نيبو مهليب
 . طابر قثوأ وهو جاوزلا طابرب هلك كلذ جوتتو « نيباحتملا ءاقدصألا

 [۸] ةنجتمملا ةروس )١(
 ٠7[ ةدتالا ةروس ()
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 ييروأ يحيسم لجرل ايف ثيدحلا كرات نأ نسحيف « تاقيبطتلا امأ

 ىلإ ةوعدلا ۾ هباتك نم ٤۸ ةحفص يف دنونرأ . و . تريس لوقب
 لیعاساو نیدباع ديجملا دبعو نسخ مهاربإ نسج ةمحج رت ٩ ماللسإالا

 ١ ييوأرحنلا

 نييحيسلا نيب تماق يلا ةيدولا تالصلا نم مکحت نأ اتتکعو»
 فا سانلا ليوحت ين ًامساح لماع نكت م ة قلا نأب برعلا نم نيملسلاو
 ىلع ذحأو ء ةيحيسملا لئابقلا ضعب عم افلح دقع د هسقل دمحم . مالسإالا
 لاجرل حاتأ امك . ةينيدلا مهرئاعش ةماقإ يت ةيرحلا مهحنمو مہتیامح هقتاع

 . « ةتينامطو نأ ف ميدفلا مهذوفنو ېه رفح اوصل ن ةسنکلا

 كلذ نع ًافنآ اهاتمدق يلا ةلثمألا هذه نمو» : ه١ ةحفص يت لوقيو

 نرقلا ين نيحيسملا برعلا ىلع نورفاظلا نوملسلا هطسب يذلا حماسلا

 سھلختست نأ عيطتسن « ةمقاعتلا لايج اجالا ي رمتساو < ةرجها نم لوألا

 نع فكالذ تلعف اإ < مالالا تقتعا يلا ةيحيسملا لئابقلا هذه نأ حب

 اذه انتقو يق نرشيعي نيذلا نييحيسلا برعلا نأو . ةرح ةدارإو رابتحا

 . ١ حماستلا اذه ىلع دهاشل ةملسم تاعامج نيب

 ء ندرألا يدار يمالسإالا شيجلا غلب الو : ء۴ ةحضص يف لوقبو

 ىلإ دالبلا هذه يت نويحيسملا يلاهألا بتك « لحف ي ةديبع وبأ ركسعو
 اوناك نإو « مورلا نم انيلإ بحأ متأ نيملسملا رشعم اي : نولوقي برعلا

 . « انيلع ةيالو نسحأر انملظ نع فكأو انب فأرأو انل ىفوأ متأ . ایی لع

 نابإ ماشلا دالب يآ روعشلا ةلاسح تناك ادکسو» : ه٤ ةحفص يو

 شيج بارعلا ایف ۴ ياو م 1۳۹ + ٦۳۴ ينس نيب تعقو يلا ةورخلا

 مب حلص دقع يف لثملا قشمد تبرض الو . اردت ةيالولا هذه نم مورلا
 ًاطورش تنمض امک ۽ ء بلاو بلسلا كذب تنمأو ء م ۹۳۷ ةلس برعلا
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 تسربأف اهاونم ىلع جسنت نأ ين ماشلا ندم رئاس ناوتت مل « ةمئالم ىرحأ

 ةعبات اهاضتقع تحبصأا تادهاعم ىرخألا ندلا ضعبو جیو صمح

 نإو . ةلئام طورشب ةنيدملا هذه سدقلا تہب قب رطب لس لب < هبرعأل

 عابتا ىلع نيدلا ىلع جراخلا روطاربمإلا مههركي نأ نم مورلا فوح

 ةيرحلا مهحنم مهسقنأ ىلع نوملسملا هعطق يذلا دعولا لعج دق < ههم

 ةموكح ةيأبو ةينامورلا ةلودلاب مهطابترا نم مهسوفن ىلإ بحأ ةينيدلا

 مهدالب يأ حتاف شيج لوزن اهراثأ يلا لوألا فواخملا دكت ملو . ةيحيسم
 . « نيحتافلا برعلا ةحلصمل يوق سمحت اميقعأ ىتح ددبتت

 نويحيسملا هاشم يذلا اف . مالسإلا نع يجي لجر ةداهش كلت
 ؟ يااسإالا مكحلا نم نذإ

 نوفرعب ال مبنا نذإ رهظيف . مهدض نيملسملا بصعت نوشخب مهلعل

 . خيراتلا رادم ىلع هتم ةلثمأ ممل برضتلف . بصعتلا ىلعم

 لبق نيملسملا ىلع ءاضقلا اہم ادوصقم ايتابسأ يف شيفتلا مك احم تناك

 ‹ خيراتلا يف تفرع يلا بيدذعتلا ناولآ عشبأ اهيف تمدختسا دقو . يش لک

 « مشاصوأ میطقتو مہلویخ لمسو مهرفاظأ عزنو <« ءايحأ سالا قارا نم

 نويحيسملا يقل لهف . نيعم يحيسم بهذم عابتاو مهيد كرت ىلع مههارك إل
 ؟ كانه مهماقم لوط كلذ نم ايش يمالسإلا قرشلا ين

 ةرطيس تصبت عسقاو وأ شروأ دلب لك يف نيملسملل ماقت رزاچىلاو

 لاموصلاو يقب رفالا لامشلا يو « ايسورو اينابلأو ايفالسوغوي يث نييب روألا

 ةرمو فرشصلا ررهطت مساب ةرم <« وياللاو دنا يتو « راسچنزو ایلیکو

 ! مالسلاو نمالا رارقإ مساب
 < ةشبحلا وهو ةصاضلا هتلالد هل ًادحاو ًالثم ذحأنو اذه لك ءارتن اتكلو

 . ةيليدو ةيفاقلو ةيفارخجو ةيغرات طباور مدقلا کس هب انطب رت دلي يهڦ

 نم طيلح اناكسو . ةيرصملا ةسينكلل ةعبات .. مولعم وه امك .۔ ةشبحلاف
 نم /. ههدب نيملسملا ردقي ًاريدقت سائلا للقأو < نييحيسملاو نيملسملا
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 ! نيريدقتلا لقأ ذحأتلف 1١./ ٠ ب نورحنآ مهردقي امني . ناکسلا عومجم
 يمالسإالا نيدلا سردت ةيموكح ةدحاو ةسردم ةشبحلا يت سيل

 سرادملا امأ . ةيبرعلا ةغللا ملعت ةدحاو ةسردم الو . نرملسملا اهذيمالتل

 نم الع ضرفت لظت ةموكحلا نإف مهتقفن ىلع توملسلا اهحتفي يلا
 نم مهريغ سيئيتو رمألا رحخآ ين اهقالغإ ىلإ يدؤي ام تاقياضملاو بئارضلا
 ىلع نيملسملل ةبشلاب ةلانه رمألا رصتقي اذكهو . ةديدج ةلواحم مايقلا
 5 بیتاتکلا

 يذلا ملسملا ناك  ىلاطي إلا ورخلا لبق ام ىلإ بيرق دهع لإو
 يشبحلل اقيقر حصي هنيدب ءافولأ نع رجعيو يئبح يحيسم نم نيدتسب

 . ةلودلا ةفرعمم بذعيو عابيو رتشي

 ملسم دحاو ابتاراژو الو ةمركحلا ضئاظو يت سيل لاحلا ةعيلعب و

 يه ةيرصملا ةسينكلاو هلك اذهو . ناكسلا فصل نم رثكأ ليثمتب موقيل

 !! كانه ينيدلا هيجوتلا ىلع ةفرشللا

 مأ ؟ مهعرات يت كلذ نم ايش يمالسإلا ماعلا يث نويحيسملا ىآر لهف

 طباورو ةعيبطلا طباور هب انطب رت يذلا رطقلا اذه عم لثملاب ةلماعلا نوضرب

 ! ؟ نیدلا

 ! نوش اذاف الغم رصم يق امأ . قحلا بصعتلا وه كلذ

 . يداصتقالا هنايك وه ناسنإلل يقيقسلا نايكلا نإ نولوقي نويعويشلاو

 يمت وأ فرصتلا وأ كلملا ىح نش مالسإلا يل نويحيسل س أ مرح لهف

 ؟ ثاورتلا

 هتعرزم نم حلتقا دق ديعصلا داؤوف كالا راز امدنع انس يرشب اذه

 نم أرتم وليك ٠٠ لوط ىلع هعرز ام رامثلاب ةلمحيملا لاقتربلا راجشأ نم

 ةسيكلملا ىح هل نكي م ول كلذ هل نيأ نف 1! كلا قيرط يئ نيبناجلا

 ؟ لح رغب
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 لخدي له ؟ ةفيظولا ي ةيقرتلا ىحو ؟ فيظوتلا حو ؟ ميلعتلا حو
 ؟ ينيدلا رصنعلا هيف

 يداصتقالا هنايك وه ناسنإللا نايك نأ ي نييعويشلا قفاون ال اتنأ ىلع

 . يحورلاو يوئعملا هنايك هيلإ تيضنو . بسحف
 نورمعتسملا ناك يلا ةردالا ةلثمألا الإ _ ةدابعلا يئ داهطضا ثدح لهف

 ؟ ضرألا ي مف نك يلا ةدعفلا !وريثيل اهثارو نم ًامئاد زيلجإلا
 دلونرأ ريس لوقب مہيلع درنف . ةيزجلا ةلأسم يف ًازييمت كانه نإ نولوقيو

 ةيرجلا تضرف دقو » : ه۸ ص ي لوقب ذإ « لبق نم هب اندهشتسا يذلا

 اوناك يبا ةيركسعلا ةمدخلا لباقم يت روك ذلا نم نيرداقلا ىلع انرك ذ امك

 تناك ةيحيسم ةعامج يأ نأ حضاولا نمو . نيملسم اوناك ول اهئادأب نوبلاطي
 ناكو . ىمالسالا شيجلا ةسدح يف تلحند ام اذا ةبيرضلا ءادأ نم ىفعت

 مقت تناك ةيحيسم ةليبت يهو « ةمجارجلا ةليبق عم وحدلا اذه ىلع لاحلا
 لتاقت نأو مه ًانوع نوكت نأ تدهعتو نيملسلا تملاسو ةيكاطنأ راوجب

 نم ابيصت ىطعت نأو « ةيرجلاب ذحؤت الأ ةطيرش ىلع مهيزاغم ين مهعم
 . ١ مئاتغلا

 ةمدخلا نم نوبرصملا نوحالفلا يفعأ ىرخأ ةهج نمو ۵۹٩ : ١ ص یو

 ةيزجلا ميلع تضرفو . مالسإلا ىلع اوناك ملأ نم مغرلا ىلع ةيركسعلا

 . 4 نیيحيسلا لع تضرف امك كلذ ريظن

 نسم ةيركسعلا ةمدخلا يه امنإو . ةيفئاط ةقرفت نذإ ةلأسلا تسيل

 نيد نيب ةقرفت الب ةيزجلا هسيلعف اهدؤي من نمو « ةيزجلا نم يفعا اهادا
 . نيدو

 « رحلألا مويلاب الو هتلاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق » : لوقي يذلا صنلا امأ

 اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نوئيدي الو <« هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو
 .[ ۲۹ :ةب وتلا ةروس ] « نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا
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 ول امك باتکلا لمآ نم مالسإلا رادل نيبراحملاب صاخ صن وهف
 . يمالسإلا نطولا يق نيميقملا لإ فرصنب سيلو « نييسنرفلا وأ زياجت إلا انب راح

 ةينمأب اهنونميف ةفئاط لك يف نوثبنب ةيعويشلا نيطايش نأ ملعأ ينكلو
 . ةصاح

 4 عناصملا مککلمتسو اوعي مه نولوقیف لامعلا نيب نوثبني مهف

 نيبو . « ضرألا مككلمنسو انوعبتا» : مف نولوقيف نيحالفلا نيبو
 مكحتمنسو انوعبتا ١ مه نولوقيف نيلطعتلا سرادملاو تاعماجلا يجرح

 نولوقيف « سنجلا نم مورحملا بابشلا نيبو . « مكتالهؤم يزاوي المع
 ءاشي ام ءاشی نم هيف عنصی « ًارح ۰ ًاعمتجم مکل ءىلئنسو انوعبتا» : مه

 . « ديلاقتلا نم ضارتعا الو نوئاقلا نم لحدت الب

 مالسإلا اذه مكل مطحنسو انوعبتا » : ممم كولوقيف نييحيسألاب نول مث

 نم جرخت ةملك تربك . ٠ ةديقعلا ساسأ ىلع سالا نيب قرفي يذلا
 هماظن يث قرفي يذلا وه مالسإلا سيل . ًابذك الإ نولوقي نإ مههاوفأ
 قوقحلا لك مهحنم يذلا وهو « ةديقعلا ساسأ ىلع ساتلا نيب هتالماعمو

 كرتي مث « ةيناسنإلا ساسأ ىلع منيب عمي وه امإو . قيرفت الب ةيويحلا
 اضرب « اهنوديرب يلا ةديقعلا قانتعا يف ةيرحلا لماك كلذ دعب مه

 . هتياعر تحتو هتیامحپ لب ۽ مالسالا

 مهطباور ىلع صرحا ۽ فرشلا يت نیسیسملا نأ كلذ ملعأل ياو

 اوعمتسي نآ نم ء ةكباشتملا مهحلاصم ىلع صرحأو « نيملسملا عم ةيخجراتا

 . نيطايشلا ةسوسو وأ نيساسدلا سد

۱44 



 * ةيلاثلاو مالسالا

 هعضو يآ قبط ىتمو ؟ نوملسملا اأ هنع اننوثدحت يذلا مالسإللا وه نيأ

 من هنکلو <« هتاذ يف عئار يلاثم ماظن نع اننوثدحت ا ًاملاد مكنإ ؟ حيحصلا

 قيبطتلا نع مك اتلأس اذإف . ضرألا عقاو ي امنوفصت يلا ةروصلاب دجوي

 وأ < نيدشارلا ءاقلخلاو لوسرلا ةايح يف ةريصق ةرتق الإ اودجت ل يلمعلا

 ةا باطخلا نب رمعب نوشت وبشتت متحرو . نيلوألا نيتفأخلا یرح لاب

 ¿< نويعلا ي الالتت ةرهاب ابنوضرعتو < مالسإألا ةروص هصخش ي نول

 عاطقإ نم « ضعب قوف اهضعب تاملظ الإ دج مل اهوح انشتف اذإ ىتح

 . ةعجرو رخأتو دادبتساو ملظو

 دهع ريغ يث ىف « هماكح بيدأت يف بعشلا قح نع نوت دحشت

 ؟ مہیدأت نع ًالضف هماکح رات نأ بعشلل حبتأ .. نيدشارلا ءافلخلا

 تبراقت ىف ء مالسإلا يف لداعلا يداصتقالا عيزوتلا نع نوئدحتتو

 يلاثم هنأب ًاماظن عصي نرحف « حيدملا ين اهمدختسي « قرثلا نذأ ىلإ ةبيبح ةملك ةيلاللا (*)

 يف اهعدختسن ال اتنأ حضاولا نمو . ماظث ي ممت نأ نكع ام لضفأ عنج هثأ دصقي
 يف س اهمدخيتسن اتكلو . مالسإلا لوح رات يتلا تاشلا نع ثدحتت سنو ىنا اذه

 يت ساللا ةفرتو ء لالا ملاع يف يللا وهر < برغلا هدصقي يذلا ىسلاب - لصق اذه
 ء دحأ مهيلإ تقتلب نأ نود ؛ ماظل مہيلع عقتو نورعيو نوعوجب < ضرألا ىلع مهئاقش
 .ء نويب ررألا ابنم رف يتلا « ةيلاخلا د تئاك دقو . ةيعقارلا حالصإللا لئاسوب ملأ مدتي وأ

 ياض نع ثدحتتو « نيئاهم نيبلعم عاطقإلا يحج يف سانا عدت - اورفني نأ ممل قحو
 نمو . لقعلا هلبقي ال فخسو ةيئاذ ةحافل نم ايف امع الضخ < عقاولا نم اه لغ ال ةيفسلف

 مبل ًالهج نويعويشلا ديريو . روفنلاو ةيرخسلا ثيدح ةيلاكلا نع كويب غلا ثدحتي انه
 . ةهفاتلا ةيلاثلا هده نم نولب مالسإلا اوميتي نأ



 ؟ مهضأ نيدشارلا ءافلخلا دهع يف ىتح سانلا نيب قراوفلا

 لاب اف . نطاوم لكل لمع داجإ يف ةلودلا جاو نع نوثدحشتو
 ىلعو <« ًانيح لوسقلا ىلع نوشيعي نيدلا نيلطعتلا نم نيياللاو فولألا

 ؟ ًادبأ نامرحلاو سؤيا
 ‹ لعفلاب قوقحلا هذه تلان ىتف مالسإلا يف ةأرلا قوقح نع نوئثدحدتو

 نم ةيداصتقالاو ةيعاجالا عاضوألا وأ ةملاظلا ديلاقتلا اهتم ىتمو

 ؟ قوقحلا هذه لامعتسا

 ىوقت امف عدوتو سوفتلا بذبت يلا ةيمالسإلا ةيب رلأ نع كوثدحشتو
 ةفلتخملا ةمألا فئارط نيبو نيموكحملاو ماكحلا نيب تافالعلا موقتف < هللا
 ةرداتلا تارتفلا كلت يف الإ كلذ ثدح ىف ء رلا ليس يت نواعتلا ىلع

 روجلاو ءارقفلا قوقح لكأ نم هللا ىوقت تعلم ينمو « اهب نولثمتت يتلا

 ؟ بوعشلا لالذإو تايرحلا تبكو عفان اب ماكحلا راثتتساو ملغ

 ديصرلا !ذه الإ < عقاولا نم اه ديصر ال مالحأ نع اننوثدحت مكنإ
 رركتت م ةيصخش ةلثمأ وه امإو « ماعلا حض داو ًاماظن فلؤي ال يذلا ليثضلا

Eخب راتلا  . 

 هك

 نيملسملا سوقن يف ةيوق ةببش يه لب « مههابشأو نييعويشلا ىوعد كلت
 . ,نيرمعتساا يديآ لع ل! ا خیرات اوس ردي ٤ نيذلآ میش

 ٠ قيبطقلا ةيلاتمو

 مقاو يت لمعلا قا لشي ال بام مان تيل مالسإلا له

 هنكلو يلمع ماظن وه مأ . ةليحتسم وأ ةيلاخ رصانع ىلع هدامتعال ضرألا

 ؟ لايجألا رادم ىلع ةلماكلا هتروصب تبطي م

 .. ريك نيعضولا نيب قرفلاو



 امهم ًاديأ هقيبطت يت لمأ الف « هتاذ يف ايلام ًاماظن نوكي نيف
 . تفورظلاو لاوحألا تلدبت

 ‹ هقيبطت نود تلاح دق اہنیعب ًافورظ نکلو <« ًايعقاو ًاماظن ناک اذإو
 . فورظلا هذه تلاز ىتم مئاق قيبطتلا يف لمألاو « فلتخم رمألاف

 ؟ مالسإلا ىلع قبطني نيعضولا يأف
 درجه . دحأ هرمأ يث فلتخم ال ثيحب حوضولا نم رمألا نأ بسن

 لباق ماظن هنا عطاق ليلدب تبثي ةيرشبلا خيرات يت ةدحاو ةرم هقيبطت
 مه ساأنلاف . ةليحتسم الو ةيلايح رصانع ىلع دمتعي ال هنأو « قيبطتلل
 نويمدقتلا ديرب مأ . تارمو ةرم رركتي نأ نكعإ ةرم ثدح امو . سائلا

 ةيرشبلا زجعت ىوتسم ىلإ اوعفترا دق مالسإلا ردص يت سالا نإ !ولوقي نأ
 يذلا روطتلا ةلأسم ي مهيأرل فلاخم لاح يآ ىلع كلذ نإ ؟ هيلإ ةدوعلا نع
 ! مامألا ىلإ ًامئاد ةيرشبلاب عفدي

 تارق يل الإ ىرحأ ةرم نيدشارلا ءافلخلا دهع رركعي مل اذا امأ
 هدرو « هیجو لاوس الم ريزعلا دبع نب رمع دهعك خيرأتلا نم ةفطاحخ

 ةيمالسإلا ةعقرلا ين ًايلحم ناك ام اهنم ءاوس « خيراتلا تاسبالم يت دوجوم
 . ةيرشبلا ةايح يق ًاماع وأ

 : نيرمأ ىلإ انلاب لعجت نأ بجيق
 تناك يلا اهتدهو نم ةيرشبلاب مالسإلا اهزفق يلا ةرفقلا نإ :لوألا

 نكت م ء نيدشارلا ءاماخلا دهع يآ ققحت يذلا عيفرلا اهاوتسم ىلإ « اهي
 ‹ ضرألا عقاو يت اهققح مالسإلا تازجعم نم ةزجعم يهف . ةيداع ةزفق
 نيذلا لاطبألل ةيصخش ةيبرتو ليوط دادعإ ىلإ ةجاح ي تناك اهنكلو

 . ًاعيمج مهامعأو مهصاخشأ يث ةزجعملا اوقق

 دعب نم الو لبق نم اه ليثم ال ةفطاحخ ةعرسب رشتنا مالسإلا نكلو
 ال مالسإلا تازجحم نم ىرحلا ةزجحم فالتو . خیراتلا تاک رح لک ې
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 نويدالا اب رسفي يلا ةيداصعقالاو ةيدالا تاريسغتلا لك اهرسفت
 ىلإ تيلج دق اماذ ةعرسلا هذه نكلو . ةيرشلا خيرات نويعويشلاو
 !ومهف الو < مالسإلا حدد اوب رشت دق مهلك ارسل نيد دعت ًامارقأ مالسالا

 مهيب رت عسولا يف نكي مو « ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعاجالا همظن ةقيقح
 ناكّو . ةيبرعلا ةري رجلا يف لئاوألا نوملسملا ًاهيلع يب رت يلا ةروصلاب ًاعیمج

 دادعت نم اهابسحو مالسإلا ی ماوقألا هده لود ءارج نم

 سوقن ي لغلغتت م هدام نکلو مالسإالا ةعقر تعستأ نأ ۽ نيملسلا

 نسم نيلاظلا ماكسلا يديأ ىلع اب بعللاو « اع فارحنالا للهسف سانا
 صئاصح اوفوتسب مل نمم مهريغو كيلامملاو كارتألاو نويسابعلاو ةيمأ ينب
 . مالسالا

 ةبسنلاب ةيعيبط نكت مل ةيمالسإلا ةرغقلا هذه نأ : يناثلا رمألاو

 نم ةروص ىلإ قرلا نم ةرفط سانلا تعفر دقف « يرشبلا «روطتلل »
 اهتب رج يلا مظنلا لكل ةبسنلاب ةيمدقن ةوطخ رعت لازت ال يعاتجالا لدعلا
 ىلإ ضرألا تاوهش ي قراغلا يسضنلا مهضيضح نم متعفر امك « ةيرشبلا
 . اهررصع عيمج يف ةيناسئإالا اہب یھڑت ةمق

 ةعفدلا نأل < ئجافلا قهاشلا عافترالا اذه اهتقو سانلا قاطأ دقو
 ناسنإلا عفرت يتلا رحسلا ةوقك تناك هباحصأو لوسرلا يف ةلثملا ةيحسورلا
 هذه ترسحنا املف . تازجعملا هبشي ام عنصي هلعجتو ةيداعلا هتاقاط قوغ
 دق . كلذ عم - اوناك إو « ايلعلا مهقافآ نع سالا دتر ةلئالا ةعفدلا

 اهراثآ نع ةهنه دعب ثدحتتس مالسإلا حور نم ةعمال ةسبقب اوظفتحا
 يف اننا نوفيزملا لوقي امك هانعم سيل اذه نكلو . رشبلا خيرات ي ةيلمعلا

 ساتلا هققح ام ققحنل مهصاخشأب ةباحصلاو لوسرلا دوجو ىلإ ةمئاد ةجاعس

 ةزجعم دعي ناك يذلاف . لقألا ىلع يلمعلا بناجلا ين مالسإلا ردص يئ

 ؛ عمتجملا تاقالعو داصتقالا ماظنو مكحلا ةسايس يف ماع ةئامشلثو فلأ لبق
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 ةي رشبلا اپس ترم يلا براجتلا دعب و < ةليوطلا بقحلا هذه رورم دعب حبصأ

 رثك يت مويلآ عاطتسلا دودح ي  اہتاذ ةيمالسالا ةب رجتلا اميوأ و

 « ةاحلأ عقأو ف مولا مالسإلا قبطن نا اتدرا اذأف . ضرألا عوبر ن

 اهب ىعي مالسإلا ناك نإو - ةعيفرلا ةيقالحألا هلم نع رظنلا فرصب

 ةزجحم تازقق زفقن نلف يلمعلا قيبطتلا نيب و اهنيب صفي الو ةصاحخ ةيانع

 انتب رق قباوسلاو براجتلا نأل ء مالسإلا رثص ف برعلأ اعرق يلأ كلتك

 رسيأ بولطلا دهجلا راصو « برقأ ةلقنلا تراصف < < ةيلاعلا ةمشلأ كلت نم

 . لبق يڏ نم
 : لوقن ال ةلثمألا ضعب برضتلو

 مهارت نيح مزعتو « ماعلا باختنالاب مويلا اهماكح- نيعت يا ممألاف

 مكحلل ةيمالسإلا ةروصلا قبطت نأ ىلع ديزت ال < ليبسلا ءاوس نع اوفرحتا

 يأ رصع ي ةزجعم اذه ناک دقو . لمعلا اناج نم مالسإلا رد ي

 ايدل ريصي نيح يأ ‹ ديون نیح اتلوانتم يئ مویلا هنکلو . رمعو رکب

 وأ ارتلجلا دیلقتب كلذ فكلما اتك اذاف ممألا هذه هكلت يذلا يعولا

 ؟ مالسإالا يأ دوجوم وهو مالسإلا مساب هاتبلط اذإ هنع رجعت !ذاملف اكيرمأ

 لامعا نم مسهمکح يت نسو  ةلودلا يفظول ةيساسألا يلاطملا نامضو

 . مالسإالا تاعيرشت نم حيرص عيرشت ب ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤلا يف

 لباقم يت هعقبط دق تناک نإو ) نيرشعلا نرقلا ي ةيعويشلا هنقبط دقو

 ي انبغر اذاف ( ةيروتاتك دلا نم ارح هدارآ مالسإالاو ةلودلا ةيروتاتكد

 الو ةسيعويشلا نم هدا اذا نکلو . الدب لوانتم ي وهف مويلا هذیغنت

 ؟ مالسإالا نم هذحات

 . بای لک ی اذکھو اذدکھو

 ناو . مالسإالا مظن نم ةلئاه ةفاسم مويلا انتبرق دق ةي رشيلا براجتف

 ةيعقاو مظنلا هده حبصت اذاملف . مويلا ىتح ةلماك ايلا لصت مل تناك

a: 



 !؟ مالسإلا اهدي رب نيح ةيلاثم ةيلايح حبصتو ء ابروأ اطواحت نيح ةيلمع

 مظنلا كلت له : وحلا اذه ىلع عضوت نأ بج اهرهوج يف ةيبضقلا نإ
 تساد اف ؟ ةئ ريغ مآ امتاذ يف ةنكمم ةيسايسلأو ةيداصتقالاو ةيعاتجالا

 رهو مالسإلا يق ةنكمم نوكت ال فيكف : ماظن يأ يڻو ناکم يآ يت ةنکمم

 1 ؟ ضرألا رهظ ىلع لعفلاب اهقبط ماظن لوأ
 مظنلا نأ نم ٠ مهب .ارضأو نويعويشلا هرشب يذلا مهولاب ةر الو

 ! يللا ابارتلاو فلاوعلا ىلع مئاق مالسإلاو ! ةيملع سسسأ ىلع ةمئاق ةليدحلا

 نيح نودشارلا ءافلخلاو . فطاوع سيل مالسإلا ين يعيرشتلا بناجلاف

 اونوكي مل ةيهقفلا تاريسفتلا هل نوعضبو هقيبطت ي نورواشتي اونا
 بحي ال مالسإلا نأ ةلأسملا لك . سانلا اياون نسح ىلع نيدمتعم الو نيلاح

 سوفتلا بذهب هنكلو « عيرشتلا عضي وهف « هدحو نوناقلا ىلع دمتعي نأ
 هدفت نيح  هذفنتو ‹ ضورفملا بجاولا قوف ا عوطتت یبح اهفظنیو

 ةسايس غرب هذهو « بسحف مك احلا ةوطس نم ًافوح ال لحادلا نم عفادب

 فرصب ًامئاد ذفنيو ًامئاد دوجوم نوناقلا نكلو . ساتلا ماع ي قبطت نآ نک

 الام ناطلسلاب هللا عزي» : نامثع لوق دح ىلع ء سائلا اياون نع رظنلا

 . ٩ نآرقلاب عزب
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 < جرح هدعب ام جرح يث نيملسملا نوعقوي مهلأ نوبسحي باتكلا ضعب و
 رركتپ ال رمعف « رمحب انوجاحت ال : ةيمالسإلا ةرعدلا باحصأل نولوقب نيح
 ! خيراتلا يف

 نإو ب رمع صخشب سانلا جاحن ال نحنق < ريكفتلا ي ةهافت يهو

 ةيمالسإلا ةيب رتلا هعنصت ام ًاجذومنو « مالسإلا عنص نم كش الب رمع ناك

 دب نأ رمع ررقب نحف . ةيامعلا هتاقيبطتب مهجاح انكلو - سوقنلا بيذپ يت

 ةجيتن هت رج باكترال رطضأ هنأ ين ةببش ث كانه تناك اذإ عطقت ال قراسلا
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 رمع صخشل جاتحي ال قبطت اذهف ۽ يعاهجا وأ يداصققا بارطضأ

 دودحلا اوأردا ١ : مالسإلا يف تباث للصأ نم هدمتسا اعإ رمعف « هذينتل
 نري كاسب ةرماظ وأ ةيلح ةرق دب ناف مويا هلق نيسو ه تنامش

 مامٍالا قح رمع ررقپ نیحو ! دوجوم ریغ رمعو هنوذفنت یک : ال ل
RFيف ارتلجنا تررق امك  ءارقفلا ىلع اهدرو ءاينغألا لاومأ لوضق  

 هتشصب ال ًايهقف ًاداهتجا هتفصب موبلا ذفني قيبطت اذهف _ ةيدعاصتلا بثارضلا
 يك ١ : مالسإلا ين تباث لصأ نم هدمتسا اإ رمعف « رمعل ةيصخش ةعزن
 « هذفنيل رمع صخش ىلإ جاتحن نلو « مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال
 ًادبم رمع ررقي نيحو ! رمع ادل توكي نأ نود ارتلجلا هذن دقو
 نم مأ محام نم ناك نإ نيبتيل ؟ اذه كل نيأ نم : مملاؤسو ةالولا ةمك احم

 صخش نع ةبيغ يو ‹ تقو لك يف ذفني يلوناق أديم اذهف ‹ سانلا لام
 ال هنأل لالا تيب نم هيلع قفني طيقللأ لفطلا نأ رمع ررقي نيحو ١ رمع
 نرقلا ين اكيرمأو ابروأ هتفرع عيرشت وهو - ةيوبأ ةعررج ي هل بنذ
 ! نوناقلا بلص ي هرارقإ نم راك أ ىلإ هذيفنت يآ جاعحف نلف - طقف نيرشعلا

 ردص يف نيدهتجملا زرسأ نم هفص وب « رمعب اجاجتحا مظعم اذكهو
 : ةذفلا ةيصخشلا هتفصي ال « هتافرصت يق ةيمالسإالا حور مهمهفأو مالسإلا

 ين ىت رمعب لثمتلا رركن نأ انعنمإ نل باتكلا ءالؤه مالك ناك نإو
 ىقبيل « دحأ هب همزلي مل ام امف عوطت يلا ةيلاثلا ةيصخشلا هتافرصت

 . هنم اوب رتشي وأ هيلإ اولصي نأ لايجألا رم ىلع نوملسملا لواحي ىلعأ ًالثم
 هتاقيبطت مهبسحبف < مه ردقي م نإو « ةيرشبلا لكل ريخملا وهف اولصو نإق
 دادمتسأو لودلا باوبأ ىلع لوستلا لدب « اهنوقبطي ةيعقاولا ةيلمعلا

 ! ام «روتسد » جارختسال اهعیقرتو اهرہتاسد
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 دهع يف الإ دجوي ر( مالسإلا نأ معزت ىريك ةطلاغم كانه نأ ىلع
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 . نيملسملا نم ريثك اهب نمؤي ةبش يهو ! نيدشارلا ءافلخلا
 ةرتف يف الإ نيدشارلا ءافلخلا دعب ذفنت مل مالسإوأل ةلماكلا ةروصلا نإ

 مالسإلا نأ ينعي ال هنكلو . قح اذه . زيزعلا دبع نب رمع دهع يف ةفطاح
 . الماك وأ ًايثزج ًاداسف اهدحو ةموكحلا تدسف دقف . كلذ دعب ىهتنا دق
 مالسإلا حورب شيعي ء ًاقح ًايمالسإ  ةمصاعلا ريغ يل - مسمتجملا يقبو
 « ديبعو دايسأ ىلإ نيكلالا ريغو نيكلالا مسقت ال يتلا « ةلفاكتملا ةنواعتملا

 . ءارجلا يو دهجلا ين نيكرتشم نيطبارتم ةوحإ مبنم لعجت لب
 ماعلا ءازجأ نم هرج لک ی مكحت يلا يه ةيمالسإلا ةعيرطلا تيقبو

 ي ثدح امك نربعاطقإالا ىوه ىلع ةصاخ مك احم مقت ملو . يمالسإلا

 . خيراتلا عم ةرثفلا سفن يف ابروأ

 اإ < هئادعأ عم مالسإلا بورح ي ةيراس ةيمالسإلا ديلاقتلا تيقبو
 . نيدلا حالص دهع ي ةصاحو مهسفنأ نويبيلصلا هب دهش

 . ضرألا ممأ نيب للا برضم م ادهعتب نيملسملا ءافو يقبو
 يمالسإالا ماعلا لحج ام <« ةفاقلل مهصالحخإو ملعلل نيملسملا بح يقب و

 . نوثفلا فلتخم يف نيملعتلا ةبعك سلدنألا ريغو سلدنألا ين

 ؛ ابروأ اهنم ملعتت يا ةئيضملا ةلعشلا وه مالسإلا يتب راصتحا يو
 تناك ڻإو « الا يقنرت نأ اهدهج لکب لواحتو « مظنلا اهنم دمتستو

 سلدنألا ين مالسإلا ةلعش تأفطأف « ةليصألا اشحن اتكردأ دق فالذ دعب

 هتروص هبوشتو هميطحت لواحت ؛ مالسإلا نم ةدمتسملا اضل دعب تضمو
 . قافلا يئ

 ماظن وه امنإو . ةيلاثملل ءيبلا |ىعل اب ًايلاثم ًاماظن نذإ مالسإلا سيل

 لبق تناك ام هقيبطت ىلع ردقأ مويلا يهو « ةرم ةبرشبلا هتقبط « تحب يلمع

 . قافآ نم هنيبو اهب ام تبرق ةليوطلا ابراج نأل « ماع ةلامشلثو فلآ

 مل ممإ نولوقي موقلاف ! ةيعويشلا ىلإ هجوت نأ ةيلاثملا ةمهتب ىلوأ امنإو
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 < ةيك أرتشالا روط يت نولازي ام مه امتإو <« ةيقيقحملا ةيعويشلا لإ دعب اولصي
 ةيلاع ةموكح تحت ماعلا دحوتيو < هتورذ ىلإ جاتنإالا لصب نيحو
 اهفكو < ةيرشبلا ءافتكا ىلع ةينبلا ةيعويشلا قبطت كلاذنصف « ةدحوم

 ةيافك مدع ببسب مويلا دوجوملا لوذرلا عارصلا نع دبألا ىلا

 ! جاتنإلا

 . ةليحتسم وأ ةيلايخ رصانع ىلع موقت األ ًادبأ ىقحتت ال ةيلاثم يهو
 مه امنيب ! مايألا نم موي ي اوفتكب نأ نكم رشبلا نأ روصت ىلع موقت
 ىلإ نوعلطتي دغلا ذم اوماقل مويلا مملاطم لك مہنيفك ول 1 اذكه اوقلخ

 لطبتس _ اهققحت صرف ىلع - جاتنإلا ةيافك نأ روصت ىلع موقتو 1 ديدج
 ! ةيرشبلا حلاص يف نوكي مت ول اذه نأو « زوربلاو زيمعلا ىلع عارصلا

 ! زوربلاو زيمتلا ىلع عارصلا قيرط نم الإ مدقعت من ةيرشبلا نآ عم
 ىلسع ةمئاقلا « ةيعقاولا ةيدالا بلق نم عبنت ءاقمحلا ةيلاثلا يح كلت

 ! ! ةيبيرجتلا هقئاقحو ملعلا تايرظن



 ةيعويشلاو ... مالسإلا

 ‹ ةايحلل ةسلاصلا سسألا عيمج ىلع لمتشي مالسإلا نب مکل املس
 يت يمالسإلا هقفلا نكلو « ةفاك تاعمتجملاو ةفاك لايجألا نيد هنأو

 شامکتا بسب ةريخألا ةعبرألا نورقلا ي لطعت دق ةيداصتقالا لئاسلا

 فظنتو رثامصلا بذہت ةدليقع مالا ذحلأت الل ؛ذاملف . يمالسإلا ماعلا

 ف رجا ءيش ياب هل ةلص ال ًاتحب ادا متقا ًاماظن ةيعويشلا لڪلاتو ) راكفألا

 انديلاقتو انقالخأ ىلع انظفاح دق كلذب نوكنف « ‹ عمتجملا نايكو ةلودلا ماظن

 ؟ داصتقالا ماع يف مظنلا ثدحأب الأو <« ًانتاداتو

 اوأدب اوناك دقف . ديعب دهع ذنم نويعويشلا اهب بعلي ةثيبحخ ةبش

 املف < هلوح تاپشلا ةعاذأو <« ةرهج مالسإلا ةيراحمب قرشلآ يف مهطاشث

 ركاملا بابلا اذه ىلإ وأجل مهمالسإب اكس نيملسملا داز دق كلذ اودجو

 ةلادع اهميمص ي يهف <« مالسإإلا ى خراعتت ال ةيعويشلآ نإ : اولاقف

 مالسإلا هركي للهف ٠ بعشلا دارفأ لكل ةلودلا نم ةلافكو « ةيعايجا

 !؟ ةيعاتجالا ةلادعلا

 اوأدب . لبق نم يبرغلا رامعتسالا اهحبتا يلا ةرك املا ةقيرطلا سقت
 . بولطملا ره ثالذ نك ملو . اوظقيتو نوملسملا هبتثف « مالسإلا ةمجاهع

 لاخدإ ىوس همي ال برغلا نإ سانلل اولاقو < رحخآلا قيرطلا ىلإ اوأجلف

 ! ؟ ةراضحلا وبأ وهو ةراضحلا ه ل قرشلا يت ۲ ةراضحلا »

 قرطلاو راك ذألا اوميقتو اوموصتو اولصت يأ _ نيملسم اولظت نأ نوعيطتست

 ملع وملعب اوناكو . ةيبرغلا ةراضحلاب تقول تاذ ٍ اودحلاتو ةف وصلا

 وطتسو « نيملسم اولظي نلف ةراضحلا هدب نوملسملا ذحأي نيح هنأ نيقيلا
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 . نودبعتسم مهنم يعو ريغ ىلع مه اذإف ةليلق لايجأ ي ةفئازلا ةراضحلا كلت
 ريغب هسنم رفت لب مالسإلا فرحت ال لايجأ تأشنو ... ناك كلذكو

 . ریلم بات الو یده الو ملع

 يق نوملسملا اهيأ اولظتلف . ةعدخلا سفن نويعويشلا رركي مويلاو
 نسلو س ةيفوصلا قرطلإو راك ذألا نوميقتو نوموصتو نولصت  مكمالسإ
 ةعطق يهو « ةيداصتقالا ةيعويشلا لاحدإ وه انش لک . مک دئاقعل سرعت

 ! نینشمطم اهولبقتتلف اہ وعشو بروا ءاملع دی یلع ترولبت مالسإالا ميم نم
 اولظي نلف ةيعويشلاب اوذحأ نإ نيملسلا نأ نيقيلا ملع نوملعيل مہنإو
 ( ةعرسلا رصع يف نحنف ) ةليلق تاوئس يت ةيعويشلا ميبوطتسو « نرملسم
 . نوخلسنم مالسإلا نع نوفرحنم مهم يعو ريغ ىلع مه اذإف

 . ةرك الا ةعدخلا هذه مپ وپتست ٭ نيملسملا نم رشف فال مسو

 ثحبلا نم مهحيریو <« لكاشملا نم مهذقنب ًاحيرم الح مه لثمت اہل

 يث نوحباسلا ملاحي اہک <« نوملحپ نودعاق مھو < ءاتبلا دهجو طابنتسالاو
 ! نويفألا ماجسناو شيشحلا ناخد ىلع توكللا

 ¥ # 
 نأ ليقت ةماعلا ةيمالسإلا لوصألا نأ ًادبلا ثيح نم ررقن نأ بحنو

 ةيمالسإلا ةعامجلل ةددجتملا تاجاحلا ياي يقيبطت ماظن يأ اهساسأ ىلع أشني
 . لوصألا هذه تلا ال ماد ام

 ةيمالسإلا لوصألا عم يقتلت ال ةيعويشلا نأ معقاولا رمألا نكلو
 لس عیش عیش ال هلآو ءاز شعب ی اضرع اهم تقف ناو
 مظنلا نم اهريغ وا ةيعويشلا ىلإ هنع لدعب نأ « ,لضفالا ماطتلا كلع
 نأل  تالیصفشلا ضعب يق هتمباش ولو « ةيدأالا ةيك ارتش و ةیلاجسارفاک
 . « نو رفاكلا مه كتلوأف هللا لرثأ اج مكحي مل نمو ٠ : ةحارص هل لوقي هلا
 ! للا لرنأ اع هيبشب وأ ہلا لرنأ ام لث مكحي مل نمو : لقي مو
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 ؟ نيملسم لظن مث نییعویش نوکن نأ ًاقح عیطتسن عو
 مدطصت نأ دب الف  امنومسي امك ةيداصتقالا - ةيعويشلا انقبط اذإ اننإ

 نم صائم الو <« امتلك ةيلمعلا ةهجولاو ةيروصتلا ةهجولا نم مالسإالا عم
 . مادطصالا اذه

 : رومأ ةدع كاثهف ةيروصتلا ةهجولا نم امأف
 الإ نمؤت ال . ةتحب ةيدام ةفسلف ىلع ةمئاق ةيعويشلا نأ : لوألا رمألا

 « اه دوجو الل ةفارحح وهف ساوحلا هكردت الام لكو . طقف سآوحلا هارت امي

 ماعلا ةقيقح نإ » زلجنإ لوب . باسحلا نم طقاس ءيث لقألا ىلع وأ

 سعت ةدام الإ وه ام لقعلا نإ » : نويدالا لوقيو « هتيدام يث رصحنت
 تسيل و جورأآ هنومسي ام نإ كلذك نولوتتيو ١ ةيجراخملا رهأولفلا

 ي ةيعويشلا عم شيعن اذكهو . ۾« ةدالا جات نم يه اتإو ًالقتسم ًارهوج

 ةديقعلاو ! ةيملع ريغ قثاقح اهربتعيو تايناحورلاب رخسي صلاح يدام وج
 ةماركي طبي يذلا قيضلا طيحسملا اذه يت رصحنت نأ ىبأت ةيمالسالا

 لإ علطتي وهو همس ضرألا لع مسي مير نلاك نم هلوحيو « ناسنإلا

 بلاطملا ١ عايشإ هسه لك يناويح يدام قولخم ىلإ « هركفو هحورب ءامسلا
 ! يسشجلا عابشإللاو نكسملاو ءاذغلاب سكرام لراك اهددح يلا « ةيساسألا

 اب نيمزلم الو <« ةيداملا ةركفلا هذمب نيديقم ريغ اننإ : دحأ لوق الو
 ‹ السرو انهإو < اندئاقع انل لظتس ذإ ‹ يعويشلا داصتقالا انذخأ اذإ

 كلذ نلوقي ال . ءالؤه لك نع لصفنم نايك داصتقالاو « انتايئاحورو
 ًاطبر اوطبر ذإ « هتلاحتسا !وررق نيدلا مه مهسفنأ نييعريلا نأل « دحأ

 < هل ةبحاصملا تافسلقلاو راكفألاو دئاقعلا نيب و يداصتقالا ماظنلا نيب ًاقيثو

 راكفألاو دئاقعلا ئشني يذلا وسه يداصتقالا ماظنلا نأ ساسأ ىلع

 ةحيرص ةيدام ةفسلف ىلع مئاق يداصتقا ماظنل نم الف نذإو ‹ تافسافلاو

 حسم مسني وأ ةيحور ةفسلف وشنب نأ ( سكرامو زلنا ررقي امك )

 . ةيحور ةفسلف
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 تاضقاتتملا عارص نأبو < ةيلدجملا هيد الاب نونمؤي - ًالثم  نويعویشلاو

 ةيعويشلا نم ‹ يرشبلاو يداصتقالا روطتلا ءارو نماكلا رصنعلا هدحو وه
 « ةريخألاو ةيناثلا ةيعويشلا ىلإ ةيلامسأرلا ىلإ عاطقإللا ىلإ قرلا ىلإ لوألا
 نوطب ريو ؛ لدجلا نطنلا اذه ةحصب ةيداصتقالا ةيعويشلا مايك نونرقيو
 لا لسخدتل ايف ناكم ال ةيلدجلا ةيداملا هذهو . ةلاذو اذه نيب « ًايملع » ًاطبر
 تالاسرلا هذه نأل . مهتالاسرو لسرلل ناكم الو « ةيرشبلا ريس طحن ين
 امنإو « هل ةثشنم الو يداصتقالا روطلل ةقباس ءيج نأ نكع ال - مهمضو يق -

 امميق دققت اذمبو ء روطتلا اذه نم موسرملا املاكم يب طقف ءيج يه
 ةيلدجلا ةيدالا هذهف كلذ نع ًالبققو . ةيمالسإلا رظنلا ةهجو نم ةيجوتلا

 نع زجعت جاتنإلا لئاسو ريغت يف ةيرشبلا تاروطتلا لك بابسأ رصحت يلا
 جاتنإلا لئاسو ي ريت دق ناك ءيش يأف , هتاذ مالسإلا روهظ ريسفت

 ةثعب هتجيتن نم ناكف « مالسإلا لبق عمجأ ماعلا يف وأ ةيبرعلا ةري رجلا يف
 ! ؟ دیدخا هماظنب ملسو هيلع هللا یلص دمحم

 رثأتت ال فثيكو ؟ كلتو ةرظنلا هذه نيب قيفوتلا نكع نذإ فيك
 هلسر دپ ىلع مغ هداشرزو ‹ هقلخيل هللا ةياعرب توتمؤب نيذلا نيملسلا دتاقع

 رثأتت ال فيك .. ةيداصتقالا تارورضال ًاعضاخ نكي مل مالسإلا نأبو
 هروطت لحارم نم ةلحرم لك ين لوقن يداصتقا ماظتب ذحخأن نيح مهدتاقع

 هل رحم الو ء هلل هيف لاج ال يذلا تاضقانتلا عارص بسح روطتي هنإ
 ! ؟ ةيداصتقالا تارورضلا ريغ

 ل ا نئاك ةيعويشلا ةغسافلا فرع يف ناسنإلا نأ : يناللا رمألاو
 : سكرام لراك وقي . داصتقالا ةوقو ةداملا ةوق ءازإ هل ةدارإ

 ل ةر تاقا نومی مهارت سائلا هلوازي يذلا يعاهج الا جاتن الا

 ‹ مهدوجو نيعي يذلا وه سائلا روعش سيل . مهتدارإ نع ةلقتسم يهو . اهنع
 , ٩ مهرعاشم نيعي يذلا وه مهدوجو نکلو

 لاحلا ةعيبطب ةحضاح  ةدارإ هل يباجإ نئاك مالسإلا فرع ين ناسنالاو
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 ضرألا يت امو تاوامسلا يت ام مكل رخسو » : نآرقلا لوقي هللا ةدارإل

 ةيدالا يوقلا نأو ١ ضرألا يت ايلعلا ةوقلا وه ناسالا نأ ررقيف ٠  هنم ًاعيمج

 كلذ قادصمو . اهتدارإأال رخسملا وه سيلو « هتدارإال ةرخسم ةيداصتقالاو
 ًادبم همسر يذلا يمتحلا روطتلا بسح ريسي ال وهف . هتاذ مالسإللا وه

 اورعشي مف  مالسإلا ردص ي  نيملسم سائلا ناك نيحو . ةيلدجلا ةيدأملا

  ميتدأرإ نع ةلقتسم د يهو اه مهعضح ةي ريج ةوق يداصتق"لا روطتلا نأ

 مههجو امك داصتقالا نوعنصي مه ملأ !وسحأ اعإو . سكرام لوقي امك

 < مالسإلا يده ىلع ةبعاهجالا تاقالعلا نوئشني مهو « هلوسر دپ ىلع لنا

 نود نولوحیو هریرحت مهلع f يداصتقا بجوم رغب قیقرلا نوررحیف

 . يمالسإلا ماعلا رغ يتو اروا يث : نسا تام ًامئاف لظ ها م عاطق الا

 ةفلفلا كالت  ًامتح ب هم لیا تسل ۽ يعويشلا داصتقالا لحأت نیسو

 نس اقسم ١ هلی ذياب يداصتق“لا روطحلل ًاقرثم ناسا لع يلا

  مالسإلا ةدارأب وأ هتدارإب هرييخت يف ركقي الو ىعسي الو « ساتلا ةدارإ

 ¦ لیحٹسم اذه نل

 ةلاحتسا نم « ةيدرقلا ةيكلملا » لصف يت هانفلسأ ام وه ثتلاثلا رمألاو

 نيحف . هءارو ةنماكلا ةيعاجالا ةفسلفلاو يداصتقا ماظن يأ نيب لصفلا

 موقت يلا ةيعاتجالا ةفسلفلا همم ذحأن نأ دب ای يعويشلا داق الا لحب

 ي ًادرف هرابتعاب الإ هل نايك ال درفلاو لصألا وه عمتجملا نأ ساسا یئع

 ةديدش ةبانع يت يلا ةيمااسإلا ةيب رتل هساسا يق فلام كلذو . عيطقلا

 رعاش وهو عمتجملا تاحبتب مايقلا - هررمض بيذهت دعب - هيلإ لكتو « درفلاب

 لمعي يذلا ناكملا راتو < هسفنب هلمع رات < هجوم دی رم يج ءزج هنآ

 نع مك احلا اذه جرح أذإ هيلع جورخلاو مكاحلا هيجوت ةيرح فالج و « هيف
 نم مقي - عمتجملا ةباقر لحاد ةيدرغلا ةيبرتلا هذهب  مالسإلاو . هلا عرش

 )١( ةياغا ةروس ]۲۳[



 رسكنلا عوقو نود لوحيو عمتجملا قالخأ ىعري ًايقالخأ ًاسراح درف لك
 حبصي نيج ٿدحي نآ ايلمعو ًاسيسفل س نکی الام وهو . هيف

 مث « داصتقالا نوش ي ةلودلا ميطي < مستجملا نايك يت ةهئاث ةرذ درفلا

 . رومألا عيمج ي . كللذل ًاعبت . اهعيطب
 وه يداصتقالا لماعلا نأ ىلع ةمئاق ةيعويشلا ةفسلفلا نأ ريخألا رمألاو

 نوئش فيرصت يل ةقلطملا ةيولوألا بحاص لقألا ىلع وه وأ « ديحولا
 . هقاقالع ةماقإو عمتجملا

 ممتجملا ةماقأ ةرورض الو « داصتقالا ةيمهأ ركنت ال ةمالسإلا ةياقعلاو

 . هيف ةيعاټجالاو ةيقلخلا لئاضفلا ةماقإ نكميل ‹ ةميلس ةيداصتقا سسأ ىلع

 ةيداصتقالا لرلحلا نأ الو . داصتقا اهلك ةايحلا نأب نمت هل فذ حم اہنکلو

 . عمتجما لكاشم لك لحت
 نكلو . يداصتقالا عضولا ي امهنيب انيوس دق ناباش الشم . ناذھف

 كالع الو « اهم قيفي داكي ال تاوهشلا يف هجا زم ةعيبطب  قراغ امهدحأ
 ام قفنيو عاتملا نم لوقما هبيصن ذخأي عفرتم رعلالاو « هسفق داي اهم

 نايوتسي له . ةديقع وأ نف وأ ملع نم ايلعلا قافلا ي ةقاط نع يقبت

 ؟ كاذب ىيقتسق امك اذهب ةايحلا مقتست لهو ؟ ًالثم
 ‹ هتامجوت نوذفنيو سانلا هل عمتسيف لوقي « ةيصخش هل لجر اذهو

 اذه ةلكشم داصتقألا لحي لله . هباحصأ ةيرخس وه هل ةيصخش ال رخآو
 ؟ كاذب مقتست امك اذهب ةايحلا مقتست لهو ؟ ريحألا

 داصتقالا لعبي له . لامجلا نم ةلطاع ىرحأو ةليمج ةأرما هذهو
 ؟ ىرحلألا اهلبقتست امك ةايحلا لبقتست لهو ؟ ااکشم

 - ةيداصتقالا ريغ س يىرحخألا مقلاب ةيمالسإلا ةيلقعلا متت انه نمو

 « اهرهوج يأ ةيداصتقا ريغ ًاميق ةايحلا ي نأب امناعإل ‹ ةيقلخلا قلا ةصاحو
 مظنتل هجوما دوهجملا نع لشي ال اهميظاتل يناجإ درهجع لإ جاتحست اأو

 ةليسولا يه هذه نأل ٠ نرلاو دبعلا نيب ةمئاد ةلص داب متو . داصتقالا
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 نم هيف رودي امو ةرورضلا ملاع نم سانلا عفرو « ةيقلخلا مقلا تيبلتل ىلا
 . ةدولاو ريخعلا هيف بلغب ىيلط ملاع ىلإ « داقحأاو تاموصحخ

 ي ةيحورلا ةقاطلا نأب ةيمالسإلا ةيلقعلا نمؤت ىرخأ ةهج نمو
 اهيلإ هجون نيح اهنأو « ةيرشبلا ةايحلا يف رثألا ةريبك ةنيمل ةقاط ناسنإلا
 < ةعمتج ىرحألا لمارعلا نع ًارثأ لقت ال « اهتيبرت يق دهجلا لذبيو ةياثعلا

 حجرت ثيحب ةماخضلا نم ًانايحأ نوكت دق لب . يداصتقالا لماعلا اهيف اع
 يت ةققحلا هذه قادصم مه رات يل نوملسملا دجمو , اعيمج ىوقلا كلت

 لاتق ىلع ًارصم هدحو فقو دقف « ةدرلا نع ركب يآ لثم لجر فقوم

 ي هنوديؤي ال هتاذ باطخلا نب رمع ميف اع ًاعيمج نوملسملاو < نيدترما
 ةيرشبلا ةوقلا ؟ داصتخالا ةوق ؟ ةيداملا ةوقلا ؟ دمتعي ناك ةوق ةيأ ىلعف . هفقوم

 تلصو يلا ةبيجعلا ةيحورلا ةوقلا نكلو . لاتقلا نع هلذخب كللذ لك ؟ اماذ

 تلوح يلا اهدحو يه « مرعلاو نوعلا هتم دمتساف قلا ركب يآ حور

 ةيداصتقاو ةيداع ةوق لإ رعاشلا ةوق تلوحو ء نيسمجتم لأ نيلداختلا

 نب رع لسشم لجر فقوم يت اهقادصم نودچ امك ! ځی راتلا ی اھ لیثم ال

 فقو دقف < ةيمأ ونب هأدب يذلا يعاتجالاو يسايسلا ملظلا نم زيزعلا دبع
 مستجما يت نوكت نأ يغبني امك اهياصن ىلإ رومألا درو ملظلا اذه هجو يل
 ممتج دوجو يه « ةيغراأت ةيداصتقا ةزرجعم هدهع يف تئدح ىتح « ملسملا

 . ءارقف هيف سيل
 عيضت نأ بحت ال األ ةيحورلا ةقاطلاب ةيمالسإلا ةيلقعلا ميت كلذل

 ال هتاذ تقولا يئ تناك تإو 1 ابتارجعم نس ةدافتسلا ةع رف ةي رشبلا ىلع

 . تآزجعملا فلعل ًاراظتنا ٠ ةيعقاولا ١ ةقاطلادودح يت لمعلا نم اهدي ضفتت
 . ؛ نآرقلاب عري ال ام ناطلسلاب عزي هللا نإ » : ًامثاد اهراعش نوكي اعإو

 ىلع ةيداصتقالا توثشلا ىلإ هماتها فرصي نأ ناسئالا قوط يت سيلو
 ةيقاخلا قلل ههجوي يذلا ماتهالا وأ ةقاطلا هيدل يقبن مث « ةيعويشلا ةقي رطلا
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 ‹ ةيعويشلا هيعت يذلا « يداصتقالا مخضقلا » نأل . ةيحورلا بناوجلاو
 الف . دبكلا وأ باقلاك مسجلا ءازجأ ضعب بيصي يذلا مخضتلاك وه

 يدؤت ءاضعألا ةيقب عدي وه الو < ةلماك هتفيظو يدؤي مخضحملا وضعلا
 يح صلا هجولا ىلع افظو
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 بنئاجلل هاتمدق يذلا ضرعلا اذه نم اورجض دق ضعبلا نأ ملعأ انأو

 ‹ ةيرظنلا لئاسلاب نونمؤي ال مبنأل « ةيعويشلاو مالسإلا نم يركفلا
 يه اهدحو ةيلمعلا لئاسملا نأ نوبسحي وأ « ةغراف ١ ةشدرد » اهل وبسحيو

 قيبطتلا نكمأ اذإ هتيوست نكع ءيش لك نأو « ةيانعلا قحتست يلا
 مالسإلا نيب يلمعلا مادطصالا ةفرعم ىلإ نوفهلتي مهف كلذلو « يلمعلا
 . ةيعويشلاو

 ال هنأل ‹ يروصتلا وأ يرظنلا بنااب ةناهتسالا ىلع مهرقن ال نحنو
 هجوا رک ذ ىلإ ميج كلذ عم انكلو ء يلمعلا بئاجلا نيبو هيب لاصفنا
 . رومأ ةدع ىلع لمتشت فاللذك يهر . ةيلمعلا فالخلا

 ةياعر يه ةأرملل لوألا ةفيظولا ربتعي مالسإلا نأ : لوألا رمآلا

 مناصملا ىلإ اتكلم نم اهجورحت ىلإ حيرتسي الو . يرشبلا جاتنإالا
 اهلفكب لئاع دوجو مدع يه ةرورصلاو . ةرورضلا ةلاح يك الإ عرازملاو

 . ًابيرق مأ ًاجوز مأ انآ مأ ًابآ ناکا ءاوس

 ةزماك تاعاس ةأرلا لاغتشا محت  ةيداصتقالا .. ةيعويشلا نکلو
 ء بابلا اذه يف ةيعويشلا ةفسلفلا ةقامح نع رظنلا فرصب و . ءاوس لجرلاك
 < ىسفتلا نايكلاو ةفيظولا يت ةأرلاو لجرلا نيب ةسقرفتلل اهراسكنإو
 دلا ىلإ يدالا جاتنإلا ةدايز ساس ىلع مئاق هتاذ يعويشلا داصتقالا نإف
 عسئاصملا يل بعشلا دارفأ عيمج لاغتشاب الإ رفوتي ال اذهو <« ىصقألا
 ةدالولا روهش يف الإ لمعلا نع ةأرملا زاجتحا مدعو <« عرازلاو لماعملاو
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 جاتنإلا ةفيرط ىلع لافطألا ىلع فارشإلا لوعت كلذ دعب نضاحسملاو . طقف

 5 Mass Production رکا

 , ىلمعلل  ةأرما لك _ ةأرملا جرختسف ةيداصعقالا ةيعويشلا انقبط اذإف

 هماظن لک مقي يذلا يءالسألا روصتلا نم نيكر نكر نع كلذب جرختو

 ةأرلا صاصتخا ساسأ ىلع  ًاضيأ يداصتقالاو - يقلخلاو يعاتجالا

 ًاعيزوت « ةيجراخلا امنوثشب لجرلا صاصتخإو « ةيلخادلا ةرسألا نوئشب
 نأ يرورضلا نم سيل : لئاق لاق اذإف . ١ صاصعتخالل ةاعارمو لمعلل

 كلذ لوقي يذلإو ) ةيعويشلا نم نذإ جرح دقف < عنصملا يف ةأرملا لمعت
 وهو ۽ جاتتإلا ةدايز درج ةلأسملا تحبصأو ( نحن ال مهسفنأ نويعويشلا مه

 ةسيعويشلا قانعا ىلإ جاتحي ال هنكلو « كش نود ليصأ يريح فده

 ابروأ نم جاتئإلا ةدايز تملعت دق اهتاذ ةيعويشلا نأل _ ةيداصتقالا

 لئاسولا ثدحأ مادختسا عن نل يمالسإ مكح مايقو . " ةيلامسأرلا

 . عنصملا ين ةأرملا لمع ىلإ ةجاح نود يعانصلاو يعاررلا جاتنإلا ةدايزل

 ةيروتاتك دلإ ىلع مئاق يعريشلا يداصتقالا ماظنلا نأ : يناثلا رمألاو

 ىرت اميسح لامعلا الع عزوتو ‹ لامعألا نيعت يا يه ةلودلاغ . ةلماكلا

 لغتشي يذلا ناكا وأ لمعلا عون يل لماعلا ةبغر نع رظنلا فرصب يه

 اذه مي الو < اهذيفتت ىلع سانلا ربو ةماعلا ةسايسلا سرت يتا يهو ۽ هيف

 راكفألاو لامعألا عيمج ىلع ديحولا فرشملا يه ةلودلا حبصت نأب الإ

 < بناج يل تكرت ول ةيرحلا نأل <« تاهيجوتلاو تاعاتجالاو لاوقألاو

 ةلودلا هب حمست أل ام وهو مك احلا دقن وأ ماظنلا دقن ةيرح ىلإ ًاتح لصتسف

 , نضاحلا ةلاس نع  ةأرلاو مالسإلا » لصخ يف الكت هر

 عرثجملا يت تاصاصتالا عيزرت نأ امك « لاحلا ةعيبطب ةرسألا لعخاد نواعشلا شي الاذه ()

 .. خلا بييطلاو سدنهلاو عناملاو عرازلا نيب ثواعتلا نم منم ال

 لك تراعتساق ةيعاتصلا ةيحاللا نم ًادج ةر ةيعويشلا ةكرحلا هدب يث اسور تناك (۴)
 . ابرمأ نم يداملا جاتنإلا لئاسو
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 , ةلودلا ةيروتاتك دو مك احلا ةيروتاتك د نيب انه قرفن نأ بچو . لاح
 ةقالع ال اذه نكلو ء يآرلاب دبتسي ال ًاعضاوتم الجر هتاذ مك احلا نوكي دقف
 . ةوقلاب هيلع فارشإالاو يداصتقالا ماظنلا رريست يف ةلودلا ةيروتاتك دب هل
 ةيروتاتك دب ١ مكحلا ماظن امنيمسق ي ةحارص ةيعويشلا هب فرتعت ام وهو

 « اي راتيلو ربلا
 ادب دقف . طبخي لازي ال ماظن ةيعويشلا نأ هلك اذه ىلإ فاضي

 تحت دجو مٹ . ًاعيمج لامعلا نيب روجألا ةيوستو ًاعيمج تايكللا ءاغلإب
 نم ردقو « ةيدرفلا ةيكلملا نم نيعم ردقب حامسلا نسحب هنأ عقاولا طغض
 نييساسأ نیأدیم نع كلذب دتراغ . لامعلا ةمه بسح روجألا يف ٽوال

 فيكف !١ يمالسإلا روصتلا نم نيتوطخ برتقاو ٠ سكرام ئدابم نم
 ' ةبرجم تبرج املك ةيرشبلا هبلإ عجرت يذلا لصألا كرتت نأ اتل زوجي

 بهي يلا ةفطاخلا ةعرسلا نكت امهم « طبختم راطقب قحلنل «؛ ةديدج
 ؟ قيرطلا اہ

 نإ . هنایکب ةئ هسفن يف الو لقع هسأر ين صخش اذه عتصي ال
 مدقي ال ةمره اہنکلو . یتش تارربمو ىش ًاروص دخت ةيلحادلا ةمعيرهلا
 . نورئاخلاو ءافعضلا الإ اهيلع



 !؟ لیبسلا فیک

 ؟ مالسإلا قيقحت ىلإ للیہسلا یک
 ىعراتلا انعقوم نآبو . ضرألا ىلع ماظن ريخ مالسإلا ناب انمآ

 مناع يف مويلا مالسإلا قيقحت ىلإ ليبسلا فيك نكلو . ةيعاتجالا ةلادعلاو ةماركلاو ةزعلا ىلإ ديحولا انقيرط وه مالسإلا لعجي يلودلاو يفارغجلاو
 مالسرلا نوب راح ماكحلا نم ةاخط مکح يو < ةيمالسإلا ةوعدلل داعم
 ! ؟ ةوسق دشأ مه وأ جراخلا ي هژادعأ هبراي امك لحادلا يف

 ؟ ؟ ۾ ليبسلا فيك »
 ! ناعأالا ... ضرألا ىلع ةوعد لكل ةدحاو ليبس الإ دجوت نل هنإ
 ... هلو هب حلص اع الإ نيدلا اذه رخآ حلصپ نل
 يف لئارألا نوملسملا ههجاوي ناك يذلا طقوملا سفن مويلا هجاون اننإ

 ركأ نوهجاوي اوناكو « ةليلق ةنفح نوملسملا ناك . مالسإلا ردص
 < لامش نع ةيئاسورلا ةيروطاربمإلا : خيراثلا كلذ يف نیتی روطاربمإ

 نس نيتيروطاربمإلا دراوم تناكو . نيب نع ةيسرافلا ةيروطاربمإلاو
 ةيسايسلاو ةيركسعلا ةربخلاو ةيبرحلا نوتفلأو لاومألاو داتعلاو لاجرلا
 , نوملسملا هيلع ردقي ام فاعضأ

 . ةرجحلأ تعفو اف زاد ر

 نم ةليلقلا ةنفحلا هذه تبلخت دقف . خيراتلا يف ةزجحم بجعأ تلاكو

 نم لقأ ين امام امهيلع تضقو « رصيقو ىرسك يتيروطاربمإ ىلع نيملسملا
 طيحملا نم دتع ماع ىلع اهدي تطسبو « امهكلم تثروو « رق صن
 إ طيحلا لإ



 ؟ فالد ثدح فیکف

 فيك رسفت نأ خيراعلل ةيداصتقالاو ةيدالا تاريسفتلا لك عيطتست نأ
 . ناعإإلا .. هرسفي نأ نكع ًادحاو ًاتيش نكلو . كلذ ثدح

 نيبو ينيب سيلأ : لوقي نأ كتلوأ نم ىلجرلا عفدي ناك يذلا ناعإلا
 لبقم هنأك لاتقلا ىلإ عفدني مث ؟ ينلتقي وأ لجرلا اذه لتقأ نأ الإ ةن

 ةداہشلا « ؟ نيينسحلا ىدحإ الإ انب نوصب رت لله ١ : لوقي وأ . سرع ىلع
 . نيينسحلا ىدحإ ىقليل ةكر حملا ي هسفنب يقلي مث ؟ رصنلا وأ

 . ضرألا ىلع ةوعد لكل اهريغ ليبس الو . ىليبسلا يه كلت
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 : نوسلذاختم مهو نولوقي وأ « نوصلخم مهو نولوقيل ًاموق نإو
 ] ؟ السلا نيأ ! حالسلا

 تسيل والا انتج اح نا انتوفپ الا ب نکلو . حالس ىلإ جاتحن معن
 ةقباسلا برحلا ين نايلطلا ناك دقل . يلغي ال هدحو حالسلا نأو « حالسلا ىلإ

 اودمصي ملو ًادبأ !ورصتني مل كلذ عمو « اهكتفأو ةحلسألا عرسأ نوكلعإ

 مهجن ن مهل كوحئعو ء رارفلا ىلإ نوقباسبي اوئاك . ةكرعم يت

 ! رسألا ي عوقولا ةمعن
 . ةيولعملا حورلاو « ناع الا ممصشقلي ناك امت إو حالسلا ميصقني نكي م

 مهددع ديزي نكي مل لانقلا ين نييئادشلا نم ةعضب نأ اضيأ رك ذنلو

 دق ء ةثس وأ ةسمحم نم رثكأ منم ةليل يأ يت لزثي نكي ملو <« ةثام ىلع
 . ليحرلا ىلإ ثأجلف ء زوجعلا ةيروطاربمإلا اوجعزأ

 الو تارايط الو ةليقل عفادم ال . ةكاتف ةحلسأ نوكلم اوئوكي م

 ًاوئاک مکلو . تاقلطلا ةعيرس عفادمو قدانبو تاسدسم لب . تابابد

 نوشيعي اوناك . ناعإلا نوكلع اوناك . حالسلا نم كتفأ وه ام نوكلع
 نولتقيف هللا ليبس يف نولثاقي . لشاوألا نيملسملا نم ةليلفلا ةنفحلا كلت حورب
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 . زوجعلا ةيروطاريمإلا اوجعزأ كلذلو . نولتقيو
 . روهزلاب شورفم انمامأ قتيرطلا نإ دحأ لوقي امو
 نم ةوعد لكل دب الو . عومدلاو ءامدلاو قرعلا اماما نإ . الک

 : امامأ هبصتت يذلا فدملا نإو . تايحضت نم رصنلل دب الو . ةيحضت
 هلييس يف لذبت نأب ريد « ةيعاتجالا ةلادعلاو ةماركلاو ةزعلا فده
 . تايحسضتلا

 انم بلطي يتلاو < اهذبت يتا تايحضتلا ىلع ديرت نل لاح يأ ىلع يهو
 . ديرشتلاو ةساعتلاو رقفلاو ناوهإ يف اهذبن نا

 ًاولتق ًافلأ مك ؟ ةقباسلا برحلا يئ ةقطتملا هذه بوعش تلدذب مك
 نم مک ؟ كتا ًاضرع مک ؟ ۶ ءافلحلا دونج نم نيمرجملا تارايس تحت

 : لوقب لشرشت اتيلع علط مث ؟ مٹ . . ؟ لباقم الپ بلس تاوقألاو تؤم
 .. ةيامحلا نمت !وعفداف مك انيمح

 عافدلل تلح يت بوعشلا هذه لخدت نأ ديري برغلا ناك سمألابو
 ةكاعفلا ةحلسألا هيف برجتل نويلم فصن اهنم دنجج نأ ديري . كرتشملا

 اوبلسيو . زيلجتإلاو ناكيرمألا نم « ضيبألا لجرلا » ىلإ لصت نأ لبق

 ةكرعملا يابن يف مهمادقأب اهولكري مث ؟ مث ۔ اهضارعأ ىلع اودتعيو ارقا
 . نيرساخلا نم اوناك وأ اويسك ء

 ۲ را لل لیس یف سا توک امف دب تول نم نکی اذل

 ءافلحلا » لیس ف توم نویلم فص

 دحاو ةيغاط یقیپ نلف < مداسإلا لیس يف نویلم صن توج نيس
 . ضرألا هجو ىلع ييلص رامعتسا ىق نلو ء ةسدقملا سضرألا

 .. ليبسلا يه كلت
 ا 3 #

 يذلا اف .. ةيعويشلا راشتنا نم مالسإلا ىلع نوجعرتيل ًاموق نإو
 ٩ م هجعزپ
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 هحستكت يذلا ملاسعلاف . مالسإلا ىلإ ةبسنلاب ريغتي نل عصضولا تإ

 . ءادعلا مالسإلا بصاتي أعاد ناك يذلا < < يبيلصلا ماعلا ره مويلا ةيعويشلا

 بلوت لبق نم تناك يلا يه ةيعويشلا ايف تأدب يلا اهتاذ ايسور
 يذلا اه « تايارطسضالاو نعفلا اهيف مقوتل ةملسملا ةلودلا ىلع فئاوطلا
 ؟ ريت يذلا اف . لازت امو ىلوألا ةيببلصلا دهم يه ابروأو ؟ ريغت

 ءيش ريغ ل ٤ الک
 نرتيررطارمإللا نم لئاوالا نيماسلا تقوم هتاد وه مولا انفقوم نإو

 . ني نعو لامش نع نيت ریہکلا
 ... لاوزلا ىلإ مهم يمالسإلا ماعلا لخاد يت ةاغطلا ماكحلا امأ
 ؟ شرعلا نع علخيس ةيغاطلا فوراغ نإ قدصب ناک نم

 .. ةرمو ةرم ثدحي نأ نكع ةرم ثدح انو

 قيرط نع ةيعايجالا ةلادعلا بلطي يذلا ىمااسإلا ىعولا اذهو

 وأ ةيقرشلا ةلتكلا يف نابوذلاو ةيعبتلا قيرط نع اهبلطي الو ء مالسإلا
 . ًاعبع سيل ةيب رغلا

 يلا ةيشحسولا تاب رضلا نم مغرلا ىلع - ةوقلا قيرط يث رثاس مالسإالاو
 نم مالسإلا دلومب نذوت اهلك ءايشألا عقابط نال _ ناکم لک ي هل لاکت
 ع ةوق الو ةماخض لق ال ةيرشيلا ةايح يق ًارود مويلا هل نأل ٤¿ دیدج

 . مالسإالا ردص يف لوألا هرود

 لع عارتلا هدبعتسي الو ةدالا کیٹ ال دیدج مناعپ رشتا رود

 نإو . ماظن ي ناعمتجب حورلاو ةدالا نم جيزم هسي ملاع « داصتقالا
 < هسشن ىلإ رارشتسالا ثسعبت ملو < حور عيشت ملف ةدالا يف قرغأ يذلا ماعلا

 لمہب ال ماظن ا موي تاذ ءپ نا دب ال ... ریرم مشاد عارص يف هتعقوأ لب

 . مالسإلا ىلإ ءيني نأ دب ال . حورلا ماع لفغي ال هتكلو ةداملا ملاع
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 تایحضت نم دب الو . روهزلاپ ًاشورفم انقیرط نوکی نلف نحن امأ
 نم مالسإلا يق ام ماعلا اوعنقيل لئاوالا نوملسلا اهذب يلا كلتك ةريثك

 نم هللا نرصنيلو » : ءامسلاو ضرألا ين ةنومضم تايحضت امنكلو . ريخ
 . عظعلا هللا قدص « زيرزع يول هلآ نا هرب
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